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 جمللس النوابالالئحة الداخلية 
 م6002( لسنة 1الصادرة بالقانون رقم )

 الباب األول 
 تعاريف ومبادئ عامة 

( : يقصد باأللفاظ والعبارات التالية أينمـا وردت يف هـذه الالئحـة املعـانب املبينـة قـرين اـل منهـا مـاا يقـت  سـيا             1مــادة )

 : النص خالف ذلك

 جملس النواب . س :ـاجملل

 الداخلية للمجلس املنظمة لسري العمل باجمللس وجلانه وأصول ممارسته لكافة صالحياته الدستورية . الالئحة الالئحــة :

 رئيس اجمللس ونوابه . هيئة الرئاسـة :

 رئيس جملس النواب . س :ـالرئي

 أي جلان خاصة يشكلها اجمللس . وأاللجان الدائمة اللجـان : 

 .اجلهاز التنفيذي للمجلس  األمانة العامـة :

 التنفيذي لألمانة العامة للمجلس. املسئول ـام :ـاألمني العـ

 مدة اجمللس الدستورية واحملددة بست سنوات مشسية. :يالفصل التشريع

 اليت يعقدهما اجمللس خالل العام. نعقاداالدورتا  اإلنعقادالسنـوي: دور

 . ل عام ااملإحدى دورتب اإلنعقاد اليت يعقدهما اجمللس خال اإلنعقادالعاديـة: دورة

( من الدستور وذلك 42طبقًا ألحكام املــادة ) لالنعقادالدورة اإلستثنائية اليت يدعى إليها اجمللس  دورة اإلنعقاد غري العادية:

 خالل إجازة اجمللس .

 جمموع اجللسات اليت يعقدها اجمللس خالل شهر واحد . ـــاد :ـــــفرتة اإلنعقـــ

 غلبية املنصوص عليها مبوجب الدستور أو الالئحة .األ األغلبية اخلاصــــة :

 نصف عدد أعضاء اجمللس زائد عضو واحد بعد إستبعاد األعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم. األغلبية املطلقـــــة:

 نصف عدد األعضاء احلاضرين زائد عضو واحد. أغلبية احلاضــرين :

 د من األصوات مقارنة بعدد أقل.حصول موضوع ما على أارب عد األغلبية النسبيـــة :

 جملسب النواب والشورى الذي ينعقد بدعوة من رئيس اجلمهورية. ألعضاءهو االجتماع املشرتك  االجتماع املشتـــرك :
 

( : جملــس النــواب هــو الســلية التشــريعية للدولــة وهــو الــذي يقــرر القــوانة ويقــر السياســة العامــة للدولــة وا يــة     2مــــادة )

نمية االقتصـادية واالجتماعيـة واملوازنـة العامـة واحلسـاب ا تـامب مي امـا رـارة الرقابـة علـى أعمـال            العامة للت

 اهليئة التنفيذية على الوجه املبة يف الدستور.

ـــادة ) ( : يتــألف جملــس النــواب مــن ضال ائــة عضــو وعضــو واحــد ينتابــون بيريقــة االقــرتاع الســري العــام احلــر املباشــر          3مـ

%( 5اوز عـن نسـبة )  ــــــ تقسم اجلمهورية إىل دوائر انتاابية متساوية مـن حيـا العـدد السـكانب مـج التج     واملتساوي مي و

 زيادة أو نقصان وينتاب عن ال دائرة عضو واحد .

ه ويــدعو رئــيس اجلمهوريــة النــاخبة إىل  ـ( : مــدة جملــس النــواب ســت ســنوات مشســية تبــدأ مــن تــاريخ أول إجتمــاع لــ  2مــــادة )

جديــد قبــل انتهــاء مــدة اجمللــس بســتة يومــًا علــى األقــل مي فــاذا تعــذر ذلــك لظــروف قــاهرة ظــل          انتاــاب جملــس  

 اجمللس قائمًا ويباشر سلياته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتااب اجمللس اجلديد .

ـــادة )  لظــروف قــاهرة  ( : مقــر جملــس النــواب العاصــمة صــنعاء مي وال  ــوز للمجلــس عقــد اجتماعاتــه خــار  العاصــمة إال      5مـ

يستحيل معها انعقاد اجمللس داخل العاصمة بنـاًء علـى دعـوة مـن رئـيس اجلمهوريـة أو بنـاًء علـى اقـرتا  مـن هيئـة            

 رئاسة اجمللس ويوافق على االقرتا  أغلبية أعضاء اجمللس .

 ( : جملس النواب يف حالـة انعقاد دائم عدا شهري اإلجازة احملددة يف هذه الالئحة.1مــادة )

جلسات جملس النواب علنية وتنشر وتبا وقائج جلسات اجمللس عرب وسائل اإلعـالم املاتلفـة وال  ـوز حـذف      –أ  ( :4مــادة )

أو وقــف أو منــج أي اــالم ألي عضــو إال مبوافقــة العضــو نفســه أو اجمللــس مي عــدا املســاة بكرامــة األشــااص أو     

 رئاسة حق التوجيه باحلذف .اهليئات أو اإلضرار باملصلحة العليا للبالد فلهيئة ال



 وز انعقاد اجمللس يف جلسات سرية بناًء على طلب رئيسه أو رئيس اجلمهورية أو احلكومة أو عشـرين عضـوًا   -ب 

مـن أعضــائه علــى األقـل ضــم يقــرر اجمللــس مـا إذا اانــت املناقشــة يف املوضــوع امليـرو  أمامـــه  ــرى يف جلســات      

 علنية أو سرية .

 لس النواب رثل الشعب بكامله ويرعى املصلحة العامة وال يقيد نيابته قيد أو شر  .( : عضو جم8مــادة )

 ( : يقسم عضو جملس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام اجمللس يف جلسة علنية اليمة الدستورية اآلتية :9مــادة )

        فظ خملصـًا علـى النظـام اجلمهـوريمي     أقسم باهلل العظـيم أن أاـون متمسـكًا بكتـاب اهلل وسـنة رسـوله مي وأن أحـا

وأن أحرتم الدستور والقانون مي وأن أرعى مصاحل الشـعب وحرياتـه رعايـة ااملـة مي وأن أحـافظ علـى وحـدة الـوطن         

  واستقالله وسالمة أراضيه

 الثانيالباب 
 أجهـــزة اجمللـــس

 األول الفصل
 التكوينــــــات

 ( : أجهزة اجمللس الرئيسية هب :10مــادة )

 يئة رئاسة اجمللس .ه -1

 ــــان .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللجـــ -2

 ـة .ـــــــــــــــاألمانة العام -3

 الثاني الفصل
 إنتخاب هيئـة الرئاسة

 ( : يف أول جلسة جمللس النواب تتاذ اإلجراءات التالية :11مــادة )

 يتم انتااب رئيس اجمللس . تسمية أارب األعضاء سنًا إلدارة اجللسة اإلجرائية حتى -أ 

 قراءة قرار رئيس اجلمهورية بدعوة اجمللس لالنعقاد. -ب 

 أداء اليمة الدستورية من قبل أعضاء اجمللس . -  

ه من بـة أعضـائه رئيسـًا وضالضـة نـواب يكونـون هيعـًا هيئـة الرئاسـة مي وال          ـينتاب جملس النواب يف أول إجتماع ل ( :12مــادة )

 يف اجمللس قبل انتااب رئيسه .  وز إجراء أية مناقشة

( : يكون اإلنتااب دائمًا سريًا وال  وز بأي حال من األحوال اإلنتااب العلين أو التزايـة وتـتم إجـراءات اإلنتاـاب     13مــادة )

 على الوجه اآلتب :

نـداء  قبل بدء عملية اإلنتااب تشكل جلنة من مخسة أعضاء لتنظيم عملية اإلقرتاع ضم يعيـى اـل عضـو عنـد ال    

على إمسه ورقة معده لذلك يكتب فيها إسم العضو أو األعضاء الذين يريد إنتاابهم من بة قائمة املرشـحة ضـم   

يضعها يف الصنددو  املاصص هلذا الغرض وال  وز أن يدر  يف الورقة أمساء زيادة عـن العـدد امليلـوب إنتاـابهم     

اإلنتاــاب اتــار اجمللــس بنــاًء علــى ترشــي  مــن رئــيس     وإال أعتــرب صــوت العضــو بــاطاًل وعنــد اإلنتهــاء مــن عمليــة   

 اجللسة عددًا من أعضائه جلمج األصوات وفرزها ويعلن رئيس اجللسة نتيجة اإلنتااب .

( : يتم إنتااب رئيس ونواب رئيس اجمللس باألغلبية امليلقة ألعضاء اجمللس وتكون عمليـة اإلنتاـاب سـرية و ـرى     12مــادة )

ن يبدأ أواًل بـاإلجراءات ا اصـة بالرتشـي  واإلنتاـاب لـرئيس اجمللـس يلـب ذلـك إجـراءات          يف جلسة علنية على أ

 ترشي  وإنتااب نواب الرئيس وذلك وفقًا لإلجراءات احملددة يف هذه الالئحة.



ـــادة ) الوا نــ( : إذا ا حيــز أحــد املرشــحة علــى األغلبيــة امليلقــة ألعضــاء اجمللــس أعيــد االنتاــاب بــة املرشــحة الــذين       15مـ

يف هـذه احلالـة باألغلبيـة النســبية مي فـاذا نـال إضنـان فــأاثر مـن األعضـاء أصــواتًا          ىأاثـر األصـوات عـددًا مي ويكتفــ   

 متساوية تكون األولوية ملن يفوز بالقرعة.

ـــادة )  تمــج هيئــة رئاســة اجمللــس بعــد انتاابهــا مباشــرة مي وذلــك لتوزيــج اإلختصاصــات فيمــا بــة نــواب رئــيس        -( : أ 11مـ

 لس .اجمل

 توزع اإلختصاصات فيما بة نواب رئيس اجمللس االتالب :-ب 

 نائب الرئيس للشؤون التنظيمية والفنية . -1

 نائب الرئيس للشؤون التشريعية والرقابية . -2

 نائب الرئيس للشؤون الربملانية والعالقات ا ارجية . -3

 التفصيلية لنواب رئيس اجمللس.زة اجمللس املهام ــــة التنظيمية ألجهـــحتدد الالئح -  

( : مدة هيئة رئاسة اجمللس سنتان مشسيتان تبدأ من تاريخ أول إجتماع للمجلـس علـى أن يـتم إجـراء إنتاـاب هيئـة       14مــادة )

 رئاسة اجمللس يف أول جلسة بعد إنتهاء املدة وفقًا لألحكام واإلجراءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة.

لــة خلــو مكــان رئــيس اجمللــس أو أحــد نوابــه ألي ســبب مــن األســباب طبــــقًا ألحكــام الدســتور وهــذه الالئحــة     ( : يف حا18مــــادة )

ينتاب اجمللس من حيل حملـه خـالل أسـبوع مـن تـاريخ ا لـو إذا اـان اجمللـس يف دور االنعقـاد وخـالل األسـبوع            

 األول من إجتماع اجمللس إذا حدث ا لو أضناء عيلة اجمللس .

 ثالفصل الثال
 اختصاصات هيئة الرئاسة

( : هيئة رئاسة جملس النواب مسـئولة أمـام اجمللـس عـن هيـج أعماهلـا ولـارة الصـالحيات احملـددة هلـا مبقتضـى            19مــادة )

 الدستور وهذه الالئحة .

ذلك وتتاـذ   تمج هيئة الرئاسة بصفة دورية و وز هلا أن تعقد إجتماعًا إستثنائيًا الما دعـت الضـرورة لـ   -(: أ20مــادة )

 قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها مي وإذا تساوت األصوات يرج  اجلانب الذي فيه الرئيس .

تدعو هيئة الرئاسة يف بدايـة ونهايـة اـل دورة إنعقـاد للمجلـس راسـاء اللجـان الدائمـة واألمـة العـام وممثلـب            -ب

 اجمللس . الكتل الربملانية ومن ترى من املعنية للبحا يف تنظيم وتيوير أعمال

( مــن هــذه الالئحــة تعقــد هيئــة الرئاســة إجتماعــًا هلــا يــوم األضــنة الســابق لفــرتة   20( : مــج مراعــاة مــا ورد يف املــــادة )21مــــادة )

 اإلنعقاد لتقييم أعمال الفرتة السابقة ودعوة اجمللس لإلنعقاد .

ه الالئحـة تتـوىل هيئـة الرئاسـة اإلشـراف علـى نشـا         مج مراعاة اإلختصاصـات الـواردة يف الدسـتور والقـانون وهـذ      ( :22مــادة )

اجمللس وجلانه وإدارة جلساته واختاذ اإلجـراءات الكفيلـة بتسـهيل مهـام اجمللـس وجلانـه مي امـا تتـوىل اإلشـراف          

 والرقابة على أعمال األمانة العامة وتكويناتها وهلا يف سبيل حتقيق أغراضها ممارسة اإلختصاصات التالية :

 ار جدول أعمال اجتماعات اهليئة .مناقشة وإقر -1

توزيــج املهــام فيمــا بــة نــواب رئــيس اجمللــس مبــا يضــمن إضــيالع اــل مــنهم مبهــام حمــددة وفقــًا ملــا حتــدده      -2

 الالئحة التنظيمية .

 مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال اجمللس وعرضه على اجمللس إلقراره يف بداية ال فرتة إنعقاد . -3

 طبقًا ألحكام الدستور والالئحة. هة إجتماعاتاترولس العادية وغري العادية الدعوة إلنعقاد دورات اجمل -2

دراســة مشــروع موازنــة اجمللــس وحســابه ا تــامب وإحالتهمــا إىل اللجنــة املاليــة ملراجعتهمــا وعرضــهما مــج         -5

 تقارير اللجنة على اجمللس للمناقشة واإلقرار .



 ض عليها وذلك وفقًا لقرار اجمللس.تصحي  مضمون حماضر جلسات اجمللس اليت يتم االعرتا -1

اقرتا  جلنة لفرز األصوات والقيام بعملية القرعة وغري ذلك من األمور اليت تعرض أضنـاء جلسـات اجمللـس     -4

. 

 متابعة تنفيذ التوصيات اليت يقرها اجمللس وتقديم تقرير بشأنها إىل اجمللس يف بداية ال دورة إنعقاد. -8

الداخل وا ار  بالتشاور مج راساء الكتـل وعـرض التقـارير الـيت تعـدها تلـك         إختيار الوفود لتمثيل اجمللس يف -9

 الوفود على اجمللس لإلطالع عليها.

 مناقشة وإقرار اهليكل التنظيمب القانونب والفين واإلداري واملالب ا اص باألمانة العامة. -10

الكتـل الربملانيــــــة ومـن تـرى دعـوتهم      الدعوة لإلجتماعات الدورية واإلستثنائية لراساء ومقرري اللجان وممثلب  -11

 مي وذلك لدراسة أي موضوع معروض عليها .

لارة اهليئـة يف شـؤون مـوظفب اجمللـس الصـالحيات الـيت ختوهلـا القـوانة والقـرارات واللـوائ  جمللـس الـوزراء              -12

 ووزارة املالية وا دمة املدنية فيما يتعلق بشؤون الوزارات وموظفيها .

لربملانيـــة للمجلـــس مـــج الربملانــــات الشـــقيقة والصـــديقة واإلحتـــادات الربملانيـــة اإلقليميــــة        تعزيـــز العالقـــات ا   -13

 والدولية.

اجمللــس وتعكــس مــا يــدور يف جلســاته العامــة ويف جلانــه مــن          إرادةوضــج سياســة اعالميــة للمجلــس تعــرب عــن        -12

عب والرقــابب ويعــزز مناقشــات ومــا تتاــذ مــن قــرارات وتهــدف إىل خلــق رأي عــام يتفاعــل مــج دور اجمللــس التشــري    

 التجربة الدرقراطية .

متابعــة اللجــان الدائمــة وا اصــة إلاــاز األعمــال احملالــة عليهــا مي وتقــديم تقريــر إىل اجمللــس عــن مســتوى أداء    -15

 ال جلنة يف بداية ال دورة إنعقاد.

 أي أمر آخر تكلف به من قبل اجمللس . -11

 الرابعالفصل 
 رئيس اجمللساختصاصات 

ئــيس اجمللــس هــو الــذي رثــل اجمللــس يف إتصــاله باهليئــات األخــرى وفقــًا إلرادة اجمللــس ويعــرض علــى اجمللــس      ( : ر23مــــادة )

 نتائج لقاءاته واتصاالته وزياراته ويشرف على هيج أعماله.

 ية :( :  مج مراعاة اإلختصاصات املاولة للرئيس مبوجب أحكام الدستور وهذه الالئحة يتوىل اإلختصاصات التال22مــادة )

 ترأة إجتماعات اهليئة واجمللس وإفتتا  اجللسات ورفعها طبقًا ألحكام هذه الالئحة. -1

 اإلذن بالكالم وحتديد موضوع النقاش وفقًا جلدول األعمال ومبراعاة أحكام هذه الالئحة . -2

 التوضي  أو اإلستيضا  يف أية مسألة يراها غامضة . -3

ــورة واســتاالص اآلراء واملقرتحــات الــيت تنبثــ     -2 ق عــن مناقشــة اجمللــس إىل إ اهــات رئيســية وحمــددة مي     بل

 وطرحها للتصويت والعمل على تقريب وجهات نظر أعضاء اجمللس حول املوضوع امليرو  يف اجللسة.

 إعالن ما يصدره اجمللس من قرارات . -5

 اإلتفاقيات والعقود باسم اجمللس أو يفوض من يراه يف ضوء الالئحة املنظمة لذلك . توقيج -1

ظــة علــى إســتتباب النظــام أضنــاء جلســات اجمللــس ولتحقيــق هــذه املهمــة حيــق لــه اإلســتعانة  ــرة   احملاف -4

 اجمللس وبرجال الشرطة إذا اقتضى األمر ذلك.

 .فيما اص شؤون موظفب اجمللس  لرئيس جملس الوزراءممارسة الصالحيات املاولة  -8



 ة .إحالة املوضوعات ومشاريج القوانة والرسائل إىل اللجان املاتص -9

 يف حالة غياب الرئيس يقوم باإلختصاصات الواردة يف هذه املــادة من ينوبه من أعضاء هيئة الرئاسة. -10

 أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل اجمللس أو اهليئة . -11

 
 اخلامسالفصل 

 تشكيل اللجان واختصاصاتها

لـس بنـاًء علـى إقـرتا  مـن هيئـة الرئاسـة يف دورتـه األوىل         ( من هذه الالئحة يشـكل اجمل 24( : مج مراعاة أحكام املــادة )25مــادة )

مــن بــة أعضــائه جلانــه الدائمــة مي ويعيــد تشــكيلها اــل ســنتة مي وعلــى اللجــان أن تباشــر صــالحياتها إلاــاز مــا       

لديها من أعمال لهيدًا لعرضها عليه مي اما حيق للمجلس الما دعت الضرورة أن يشكل جلانًا خاصـة لدراسـة   

 ة.  مواضيج حمدد

ـــادة ) ( : جلــان اجمللــس هــب أجهــزة مســاعدة للمجلــس يف ممارســته الختصاصــاته التشــريعية والرقابيــة مي ويف ســبيل أداء        21مـ

ــوزراء واملاتصــة مــن املســؤولة             اللجــان ملهامهــا حيــق هلــا أن تــدعو مباشــرة ومبوافقــة أغلبيــة أعضــاء اللجنــة ال

املعلومـات والوضـائق املتعلقـة بأدائهـا ملهامهـامي امـا حيـق        التنفيذية وأن تيلـب مـنهم تقـديم اافـة األيضـاحات و     

 هلا أن تدعو عرب رئيس اجمللس أو من ينوبه رئيس الوزراء أو من ينوبه.

(: ترشــ  هيئــة الرئاســة أعضــاء اللجــان الدائمــة بنــاًء علــى رغبــة األعضــاء مــج مراعــاة التاصــص وا ــربة والكفــاءة   24مــــادة )

عــن تســعة أعضــاء وال يزيــد علــى  انيــة عشــر عضــوًا وتعــرض هيئــة الرئاســة    وتتكــون اــل جلنــة مــن عــدد ال يقــل 

 ذلك على اجمللس للموافقة وال  وز للعضو أن يشرتك يف عضوية جلنة أخرى إال مبوافقة اجمللس.

 تشكل باجمللس اللجان الدائمة التالية: -( :  أ28مــادة )

 والقانونية . جلنة الشؤون الدستورية 

 ط والثروات املعدنية .والنفجلنة التنمية  

 . جلنة التجارة والصناعة 

 . جلنة الشؤون املاليــة 

 . جلنة الرتبية والتعليــم 

 . جلنة التعليم العالب والشباب والرياضة 

 . جلنة اإلعالم والثقافة والسياحــة 

 . جلنة ا دمـــــــــات 

 . جلنة الصحة العامة والسكان 

 . واإلتصاالتجلنة النقل  

 والري والثروة السمكية .جلنة الزراعة  

 . جلنة القوى العاملة والشؤون االجتماعية 

 . جلنة الشؤون ا ارجية واملغرتبة 

 . جلنة العدل واألوقــــــاف 

 . جلنة تقنة أحكام الشريعة اإلسالمية 

 . جلنة الدفاع واألمـــــن 



 . جلنة السلية احملليـــــة 

 شكاوى .العرائ  وال جلنة 

 . جلنة احلريات العامة وحقو  اإلنسان 

 جلنة املياه والبيئــــــــة . 

 ـــوز للمجلـــس إنشـــاء وتشـــكيل جلـــان دائمـــة أخـــرى أو دمـــج جلنـــتة أو أاثـــر مـــن اللجـــان الدائمـــة مـــج حتديـــد  -ب

 إختصاصاتها مبا اليتعارض مج أحكام الدستور وهذه الالئحة.

انـًا فرعيـة تشـرف علـى القياعـات واألنشـية الداخليـة يف إطـار إختصاصـات          للجان أن تشكل من بـة أعضـائها جل   - 

 اللجنة املعنية.

 تنتاب ال جلنة من بة أعضائها رئيسًا ومقررًا مي ويكون هلا سكرتري أو أاثر من موظفب اجمللس .  -( :  أ 29مــادة )

 ارب األعضاء احلاضرين سنًا .حل حملهما ا ايف حالــة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه املقرر فـان غاب-ب

( :  مج مراعــاة أحكام الدستور .. لـارة ال جلنة من اللجان الدائمـة بـاجمللس اإلختصاصـات احملـددة هلـا يف هـذه       30مــادة )

 الالئحة .

 ة الشؤون الدستورية والقانونية وختتص باآلتب :ــــ( : جلن31مــادة )

اإلتفاقيــات مــن الناحيــة الدســتورية والقانونيــة وتقــديم رأيهــا إىل   النظــر يف مشــاريج القــوانة واملعاهــدات و  -أ 

 اجمللس .

 دراسة ما حيال إليها من مشاريج قوانة أو اتفاقيات أو معاهدات وتقديم تقارير بشأنها إىل اجمللس. -ب 

 دراسة مشاريج القوانة املتعلقة مبجلس الوزراء واهليئات التابعة له . -  

اجمللــس أو  انونيــة الــيت ييلبهــا اجمللــس أو هيئــة الرئاســة أو عشــرة مــن أعضــاءتقــديم اآلراء الدســتورية والق -د 

 إحدى جلانه حول أي موضوع معروض على أي منها .

( 125اإلشرتاك مج اللجان املاتصة  يف مراجعة مشروعات القوانة بصيغتها النهائية وفقًا ألحكـام املـــادة )   -ه 

 من هذه الالئحة .

يف مراجعـــة أحكـــام اللـــوائ  والقـــرارات املنفـــذة للقـــوانة للتأاـــد مـــن         االشـــرتاك مـــج اللجـــان املاتصـــة    -و 

 وتقديم تقارير بذلك إىل اجمللس . للقوانة ميابقتها

مراجعــة القــوانة واللــوائ  التنفيذيــة  والتأاــد مــن ميابقتهــا للدســتور والقــانون وعــدم تعــارض نصــوص   -ز 

 خرى .وأحكام أي قانون نافذ مج نصوص وأحكام القوانة النافذة األ

 ( : جلنة التنمية والنفط والثروات املعدنية وختتص باألتب :32مــادة )

ــة       -أ  ــاريج التنمويـــ ــة باملشـــ ــات املتعلقـــ ــوانة واإلتفاقيـــ ــط والـــــربامج والقـــ ــاريج ا يـــ ــة مشـــ ــة ودراســـ مراجعـــ

 واإلستثمارية.

 اإلشرتاك مج اللجان  املاتصة يف مراجعة ودراسة مشاريج القروض  التنموية . -ب 

 سة اإلتفاقيات والعقود املتعلقة بشؤون النفط والغاز والثروات املعدنية.مراجعة ودرا -  

الرقابــة علــى ســالمة تنفيــذ ا يــط والــربامج واإلتفاقيــات والعقــود والقــروض واافــة نشــاطات اجلهــات        -د 

 الداخلة ضمن إختصاص اللجنة .

 ( : جلنة التجارة والصناعة وختتص باألتب :33مــادة )

ــارة   مراجعـــة ودراســـة مشـــاريج  -أ  القـــوانة واإلتفاقيـــات وا يـــط والـــربامج املتعلقـــة بشـــؤون التمـــوين والتجـ

 والصناعة مي واإلستثمار الصناعب .

اإللتــزام بصــحة وســالمة معــايري اجلــودة واملواصــفات واملقــاييس ومســتوى      مســتوى تنفيــذ  مراقبــة ومتابعــة  -ب 

 تنفيذ ا يط والربامج املتعلقة بالتموين والتجارة والصناعة .

 ( : جلنة الشئون املالية وختتص باآلتب :32) مــادة



 دراسة ال ما يتعلق مبشاريج قوانة الضرائب والرسوم والتكاليف العامة . -أ 

دراسة مشاريج القـوانة واإلتفاقيـات والقـروض ا اصـة باملاليـة العامـة للدولـة ومؤسسـاتها املاليـة والبنـوك            -ب 

 واملصاحل اإليرادية .

اليــة العامــة للدولــة ومؤسســاتها املاليــة والبنــوك واملصــاحل اإليراديــة وحســاباتها  دراســة املوازنــات ا اصــة بامل -  

 ا تامية.

ــات          -د  ــة ومؤسسـ ــناديق ا اصـ ــة والصـ ــات امللحقـ ــة واملوازنـ ــة للدولـ ــة العامـ ــة املوازنـ ــة ومراجعـ ــرتاك بدراسـ االشـ

 القياعة العام واملاتلط وحساباتها ا تامية .

اديــة ومراقبــة مســتوى أداء البنــوك واملؤسســات املاليــة ملهامهــا وفقــًا        الرقابــة علــى املؤسســات واملصــاحل اإلير    -ه 

 لقوانة إنشائها .

دراســة ومراجعــة مشــروع موازنــة اجمللــس وحســابه ا تــامب واإلشــراف علــى عمليــة اجلــرد الســنوي  زينــة        -و 

 اجمللس وممتلكاته .

 اإليرادية إيرادًا ومصرفًا . متابعة مستوى تنفيذ موازنات املالية العامة واملؤسسات املالية واملصاحل -ز 

دراســة ومراجعــة مــا تتاــذه احلكومــة مــن سياســات ماليــة ونقديــة وتقيــيم أضــر هــذه السياســات علــى جوانــب      -  

 احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية .

 النظر فيما حييله إليها اجمللس وهيئة رئاسته من مواضيج . -  

 ( : جلنة الرتبية والتعليم وختتص باآلتب :35مــادة )

ــيم     د -أ  ــاريج القـــوانة واإلتفاقيـــات والقـــروض وا يـــط والـــربامج املتعلقـــة بشـــؤون التعلـ راســـة ومراجعـــة مشـ

 جبميج أنواعه العام والفين واملهين والتاصصب يف اافة املؤسسات الرتبوية والتعليمية.

سـالمة  الرقابة على مستوى تنفيذ املنـاهج وا يـط والـربامج والقـوانة الرتبويـة والتعليميـة مبـا يضـمن          -ب 

 ودقة التيبيق .

 ( : جلنة التعليم العالب والشباب والرياضة وختتص باآلتب :31مــادة )

 دراسة ومراجعة ال ما يتعلق بشؤون التعليم العالب والبحا العلمب . -أ 

 دراسة ومراجعة ال ما يتعلق بالنشا  الشبابب والرياضب. -ب 

ــوانة املتع    -   ــذ ا يـــط والـــربامج والقـ ــتوى تنفيـ ــة علـــى مسـ ــب   الرقابـ ــالب والبحـــا العلمـ ــالتعليم العـ ــة بـ لقـ

 والشباب والرياضة.

متابعة مدى اهتمام وزارة التعليم العالب والبحا العلمب وامللحقيات الثقافيـة لشـؤون اليـالب الدارسـة يف      -د 

 ا ار .

 ة والسياحة وختتص باآلتب :ـــــــالم والثقافـــــ( : جلنة اإلع34مــادة )

بشـؤون اإلعـالم والثقافـة وامليبوعـات والصـحافة والسـياحة واآلضـار واآلداب        مراجعة ودراسة ال مـا يتعلـق    -أ 

 والفنون ودور الكتب .

 متابعة وتقييم السياسات اإلعالمية اليت تضعها وتقرها احلكومة . -ب 

الرقابة على أداء اجلهات واملؤسسات العاملة يف جماالت اإلعالم والثقافة والسياحة واآلضار ودور الكتـب مبـا    -  

 ومبا ال يتعارض مج قيمنا اإلسالمية. يف خدمة األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية مي يسهم 

 ( : جلنة ا دمــــــات وختتص باآلتب :38مــادة )

والتايــيط واإلســكان مراجعــة ودراســة ا يــط والــربامج واإلتفاقيــات والتشــريعات املتعلقــة باإلنشــاءات      -أ 

 . احلضري مي والكهرباء

 ى تنفيذ الربامج وا يط هلذه اجلهات .رقابة مستو -ب 

 : ان وختتص باآلتبـــــــــة والسكــــــة العامــــــــ( : جلنة الصح39مــادة )

 مراجعة ودراسة ال ما يتعلق بشؤون السكان واألنشية السكانية والصحة العامة. - أ



 ة .الرقابة على ال ما يتعلق مبجاالت السكان واألنشية السكانية والصحة العام - ب

 وختتص باآلتب : واإلتصاالت( : جلنة النقل 20مــادة )

 .واإلتصاالت وتقنية  املعلوماتمراجعة ودراسة ال ما يتعلق بشؤون النقل الربي والبحري واجلوي  -أ 

 الرقابة على أنشية تلك اجلهات . -ب 

 ( : جلنة الزراعة والري والثروة السمكية وختتص باآلتب :21مــادة )

مــا يتعلــق بالشــؤون الزراعيــة والثــروة الســمكية واحليوانيــة والــري والتنميــة الريفيــة   مراجعــة ودراســة اــل  -أ 

 واملؤسسات واهليئات األخرى ذات العالقة. والتسويقية والغابات واجلمعيات التعاونية اإلنتاجية

 دراسة ومراجعة ال ما يتعلق بالسدود واحلواجز املائية باإلشرتاك مج جلنة املياه والبيئة . -ب 

 ة وتقييم السياسات املتعلقة بالزراعة والري اليت تتاذها احلكومة.متابع -  

 مراقبة أنشية اجلهات الداخلة يف نيا  اختصاص اللجنة . -د 

واجلمعيـات  الثروة السمكية واحليوانيـة واملشـاريج واهليئـات واملؤسسـات     ب املتعلقة سياساتال متابعة وتقييم -ه 

 الثروات احليوانية الربية والبحرية.وب والشراات واملصانج ذات العالقة بالنشا  السمك

 ( : جلنة القوى العاملة والشؤون اإلجتماعية وختتص باآلتب :22مــادة )

 دراسة ومراجعة ال ما يتعلق بشؤون العمل وا دمة املدنية واإلصال  اإلداري . -أ 

 دراسة ومراجعة ال ما يتعلق بالتأمينات واملعاشات والضمان اإلجتماعب . -ب 

 بسياسات تدريب وتنمية الكوادر العاملة يف هيج اجملاالت .عة ال ما يتعلق دراسة ومراج -  

ــة          -د  ــة املدنيـ ــل وا دمـ ــؤون العمـ ــة بشـ ــريعات املتعلقـ ــربامج والتشـ ــط والـ ــذ ا يـ ــتوى تنفيـ ــى مسـ ــة علـ الرقابـ

 واملعاشات والضمان اإلجتماعب وتدريب وتنمية الكوادر. والتأميناتواإلصال  اإلداري 

 الشؤون ا ارجية واملغرتبة وختتص باآلتب :( : جلنة 23مــادة )

 ا ودراسة املعاهدات واإلتفاقيات الدولية اليت تدخل ضمن اختصاصاتها وال ما يتعلق بشؤون السياسـة   -أ 

 وبعثات بالدنا يف ا ار  .والتعاون الدولب ا ارجية 

خــرى وذلــك بالتنســيق مــج   دراســة ومراجعــة الربوتواــوالت وإتفاقيــات التعــاون بــة اجمللــس والربملانــات األ     -ب 

 هيئة رئاسة اجمللس .

متابعة اافة األنشية والفعاليات الربملانية ا ارجية مي واملشاراة مج هيئـة رئاسـة اجمللـس يف وضـج اإلطـار       -  

العام للعالقات الربملانية للمجلس واملشاراة يف تنفيذ فعالياتهـا واقـرتا  مـا يكفـل تيـوير وتعزيـز العالقـات        

 ومتابعة تنفيذ ذلك .ا ارجية للمجلس 

 متابعة تنفيذ اإلتفاقيات والربوتواوالت بة بالدنا والدول الشقيقة والصديقة. -د 

دراســـة ومراجعـــة مـــا يتعلـــق بشـــؤون املغرتبـــة ورقابـــة ومتابعـــة اجلهـــات املاتصـــة بشـــؤونهم وضـــمان تقـــديم    -ه 

 هم بوطنهم .املساعدات هلم وتذليل الصعوبات اليت تواجههم يف الداخل وا ار  مبا يكفل ربي

دراسة ومراجعة ال ما يتعلق بالالجئة وقضاياهم ومتابعة اجلهات املاتصـة بشـؤونهم مبـا يكفـل رعـايتهم       -و 

 وتسهيل عودتهم إىل أوطانهم .

 ( : جلنــــــة العـــــــدل واألوقــــــاف واإلرشاد وختتص باآلتب :22مــادة )

 ما يتعلق بشؤون العدل واألوقاف واحلج واإلرشاد .دراسة ومراجعة مشاريج القوانة واإلتفاقيات وال  -أ 

 مراقبة تنفيذ القوانة واللوائ  واألنظمة املتعلقة بشؤون العدل واألوقاف واإلرشاد . -ب 

 االشرتاك مج جلنة احلريات العامة وحقو  اإلنسان يف دراسة ومراقبة أوضاع السجون والسجناء. -  

ل محايـة ممتلكـات األوقـاف وعـدم التصـرف فيهـا خالفـًا ملـا نـص          مراقبة أداء وزارة األوقاف وتعزيزها مبا يكفـ  -د 

 عليه قانون الوقف.

 ( : جلنة تقنة أحكام الشريعة اإلسالمية وختتص باآلتب :25مــادة )



 . ومراقبة مستوى تنفيذها دراسة ومراجعة ال املواضيج املتعلقة بتقنة أحكام الشريعة اإلسالمية -أ 

علــى طلــب موقــج مــن عشــرة أعضــاء علــى األقــل أو الــيت     بهــا اجمللــس بنــاءً تقــديم اآلراء الشــرعية الــيت ييل  -ب 

 تيلبها هيئة الرئاسة أو إحدى جلان اجمللس بشأن أي موضوع معروض على أي منها .

 ( : جلنة الدفاع واألمن وختتص باآلتب :21مــادة )

ــدفاع وال      -أ  ــؤون الـ ــة بشـ ــدات املتعلقـ ــات واملعاهـ ــريعات واإلتفاقيـ ــة التشـ ــة ودراسـ ــر   مراجعـ ــن وأسـ ــة واألمـ داخليـ

 وأسرى احلرب . ومعاقبالشهداء 

 الرقابة على ال الدوائر واملؤسسات العسكرية واألمنية ومتابعة مستوى أدائها. -ب 

 متابعة ال ما حييله اجمللس إليها من قضايا تهم القوات املسلحة واألمن. -  

 .واألمنية والعقود واالتفاقيات الرقابة على تنفيذ القوانة العسكرية  -د 

 ( : جلنة السلية احمللية وختتص باآلتب :24مــادة )

ــدات اإلداريـــة        -أ  ــوانة ا اصـــة بالســـلية احملليـــة والوحـ ــة ومراجعـــة مشـــاريج القـ  وجمالســـها احملليـــة  دراسـ

 .واهليئات واجلمعيات التابعة هلا 

ــانون التقســـيم اإلداري واللـــوائ  والقـــرارات املنفـــ    الرقابـــة علـــى تنفيـــذ  -ب  ــة وقـ ــانون الســـلية احملليـ ــا قـ ذة هلمـ

وأجهــزة الســلية احملليــة وجمالســها احملليــة والرقابــة علــى نشــا  وزارة اإلدارة احملليــة والوحــدات اإلداريــة  

 واهليئات واجلمعيات التابعة هلا.

 مراجعة ودراسة التشريعات ا اصة بوزارة اإلدارة احمللية . -  

 مراقبة نشا  مصلحة شؤون القبائل . -د 

 شكاوي وختتص باألتب :جلنة العرائ  وال: ( 28مــادة )

 بشأنها إىل اجمللـس متضـمنة  رير اوتقديم تقمن اجمللس إليها احملالة  العرائ  والشكاويمراجعة وفحص  - أ

 ما تراه من مقرتحات وآراء ملعاجلة موضوع الشكوى أو العريضة.

 بشأن الشكاوى والعرائ  .متابعة اجلهات املعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اجمللس  - ب

 ( :جلنة احلريات العامة وحقو  اإلنسان وختتص باألتب:29ة )مــاد

 مراجعة ودراسة مشاريج القوانة واالتفاقيات املتعلقة باحلريات العامة وحقو  اإلنسان . -أ 

مراجعــة ودراســة ومتابعــة اــل مــا يتعلــق بالقضــايا ا اصــة باحلريــات العامــة وحقــو  اإلنســان مي والــدفاع       -ب 

  النافذة.عنها وفقًا للدستور والقوانة

الرقابة على اجلهات املعنية للتأاد من ضمان سالمة تيبيـق القـوانة املتعلقـة باحلريـات العامـة وحقـو         -  

 اإلنسان وعدم انتهااها.

 ( : جلنة  املياه والبيئة وختتص باآلتب :50مــادة )

والصـرف الصـحب مبـا يف     واملعاهـدات املتعلقـة بامليـاه والبيئـة      واالتفاقياتدراسة ومراجعة مشاريج القوانة  -أ 

 ذلك املوارد واإلستادامات واملنشئات املائية.

 دراسة ومراجعة ال ما يتعلق بالسدود واحلواجز املائية باالشرتاك مج جلنة الزراعة والري . -ب 

 دراسة ومراجعة األضر البيئب يف التشريعات واالتفاقيات واملعاهدات مج اللجان األخرى ذات العالقة . -  

م السياســات وا يــط والــربامج املائيــة والبيئيــة ومراقبــة أنشــية اجلهــات الداخلــة يف نيــا   متابعــة وتقيــي -د 

 إختصاص اللجنة .



متابعة ومراجعة اإللتزام مبعايري ومواصفات ومقـاييس السـالمة البيئيـة ومسـتوى التقيـد بتنفيـذ دراسـات         -ه 

 وا دمية .األضر البيئب يف األنشية واملشاريج الصناعية والزراعية واإلستاراجية 

 ( : لارة اللجان الدائمة ال فيما اصها املهام التشريعية من خالل ما يلب :51مــادة )

 دراسة ومراجعة مشاريج القوانة واإلتفاقيات واملعاهدات احملالة إليها من اجمللس واملقدمة من احلكومة. -أ 

لة إليها من اجمللس بعد أن أقـر جـواز   دراسة املقرتحات مبشاريج القوانة املقدمة من أعضاء اجمللس واحملا  -ب 

 النظر فيها .

إبــداء الــرأي يف املقرتحــات بالتعــديل املتعلقــة مبشــاريج القــوانة املقدمــة مــن أعضــاء اجمللــس والــيت حتــال      -  

( ســاعة علــى األقــل مــن بــدء مناقشــتها يف اجمللــس أو تلــك الــيت تقــدم قبــل أو أضنــاء اجللســة  22إليهــا قبــل )

 هلا يف مشروع القانون اليت  حتال إىل اللجنة املاتصة طبقًا ألحكام الالئحة .اليت سينظر اجمللس خال

النظر يف أي موضوع أو إقرتا  حيال إليها من اجمللس أو هيئة رئاسته وأيـة إختصاصـات أخـرى خمولـه هلـا        -د 

 وفقًا لنصوص هذه الالئحة .

 بية اآلتية :( : لارة اللجان الدائمة ال فيما اصها املهام الرقا52مــادة )

متابعــة تنفيــذ احلكومــة ملــا ورد يف برناجمهــا العــام املقــدم إىل جملــس النــواب وتعقيــب اجمللــس عليــه ومــا          -أ 

 ألتزمت به أمام اجمللس .

متابعــة تنفيــذ السياســة العامــة للدولــة وا يــة العامــة للتنميــة اإلقتصــادية واإلجتماعيــة املقــرة مــن قبــل    -ب 

 اجمللس.

العامـــة للدولـــة وموازنـــة الوحـــدات اإلقتصـــادية واملوازنـــات املســـتقلة وامللحقـــة   التأاـــد مـــن تنفيـــذ املوازنـــة -  

وموازنات الصناديق ا اصة وبيانها املالب والربنامج اإلستثماري لكل سنة ماليـة باإلضـافة إىل مـا جـاء يف     

 .تقرير اجمللس حول ذلك 

توريًا وتقـديم تقريـر بشـأن ذلـك     زنة يف موعـده احملـدد دسـ   التقديم احلساب ا تامب للمومتابعة احلكومة  -د 

 إىل اجمللس . 

متابعة احلكومة وأجهزتها املاتلفة للتحقـق مـن تنفيـذ القـوانة واللـوائ  والقـرارات والتأاـد مـن إصـدار           -ه 

 اللوائ  التنفيذية وعدم تعارضها مج نصوص القوانة ا اصة بها .

 ر والقوانة النافذة.تقصب احلقائق للوقوف على أية وقائج أو تصرفات خمالفة للدستو   -و 

 متابعة احلكومة لتنفيذ توصيات اجمللس ال فيما اصها. -ز 

دراسة وحتليل املعلومات والبيانات والوضائق اليت تيلبها اللجان من أجهزة اهليئـة التنفيذيـة عنـد دراسـتها      -  

 ألي موضوع يتعلق بأدائها ملهامها الرقابية .

 سبة وتقديم تقارير بشأنها إىل اجمللس.دراسة تقارير اجلهاز املرازي للرقابة واحملا -  

يكــــون لكــــل جلنــــة مكتــــب مكــــون مــــن عــــدد مــــن املستشــــارين والبــــاحثة والقــــانونية والفنــــية وا ــــرباء     –أ  : (53مــــــادة )

واملتاصصــة والســكرتارية  ســب طبيعــة عمــل اــل جلنــة مي يســاعد اللجنــة يف إعــداد الدراســات والبحــوث            

عية والرقابيــة واــذا يف إعــداد التقــارير واحملاضــر مي ويــرأة املكتــب موظــف        املتعلقــة بأعمــال اللجنــة التشــري   

 يصدر بتعيينه قرار من رئيس اجمللس بناًء على ترشي  اللجنة املاتصة . بدرجة التقل عن مدير عام

 وز للجنة أن تستعة يف أعماهلا بواحد أو أاثر ممن له خـربة مـن أعضـاء اجمللـس أو موظفيـه مـن الـدوائر         -ب 

لقانونيـــــة والفنيـــــة املاتصـــــة بـــــاجمللس يف تقـــــديم الدراســـــات واأل ـــــاث والبيانـــــات واملعلومـــــات واملقارنـــــات  ا

والتحلــيالت املتصــلة مبهامهــا مي امــا  ــوز هلــا اإلســتعانة بواحــد أو أاثــر مــن ا ــرباء أو األاــادرية مــن      

يــج األحــوال ال ــوز ألي أسـاتذة اجلامعــة أو مــوظفب احلكومـة وغريهــم مــن ذوي ا ــربة والتاصـص مي ويف ه   

 من هؤالء االشرتاك يف التصويت .



ـــادة ) ـــللجــان اجمللــس أن تيلــب مــن الــوزارات واملصــاحل واملؤسســات العامــة واملاتليــة البيانــات واملستن     -أ ( :52مـ دات الــيت ـــــ

 تراها لدراسة موضوع معروض عليها وعلى هذه األجهزة تقديم البيانات واملستندات امليلوبة .

حضــور الــوزير املاــتص باملوضــوع املعــروض أمامهــا أو مــن رثلــه أو راســاء         مباشــرة  للجــان اجمللــس أن تيلــب   -ب

األجهزة املرازية واهليئـات واملؤسسـات العامـة والوحـدات االقتصـادية التابعـة هلـا وغريهـم مـن القـائمة علـى            

ودوا اللجـان باإليضـاحات والبيانـات    إدارة قياعات عامة أو خمتلية من نشا  اجملتمج مي وعلى امليلوبة أن يـز 

اليت تساعد اللجان على أداء مهامهـا وممارسـة اختصاصـاتها وال يكـون هلـم حـق التصـويت وإ ـا تثبـت آرااهـم           

 يف حمضر االجتماع ويتضمنها التقرير الذي سيعرض على اجمللس.

أن تقــدم تقريــرًا إىل اجمللــس بهــذا يف حالـة عــدم إســتجابة الــوزير املعــين ليلـب اللجنــة ملــرتة فــان علــى اللجنـة     - 

 الشأن ليتم طلب الوزير إىل اجمللس لسؤاله عن أسباب عدم حضوره .

ـــادة ) الداخلــة يف إطــار   واهليئــات واملؤسســات   ــب أن تــزود اللجــان الدائمــة بــالقرارات واللــوائ  املنظمــة للــوزارات   -أ ( : 55مـ

وغري ذلك مما  عـل أعضـاء اللجنـة املاتصـة      إختصاص ال جلنة واذلك البيانات والتقارير والوضائق

علــى صــلة دائمــة بنشــا  الــوزارة املعنيــة مي وعلــى علــم بنظــام ســري العمــل فيهــا مي وتــودع نســاة مــن القــرارات         

 .اجمللس لتكون حتت نظر اللجان مكتبةاجلمهورية وقرارات جملس الوزراء 

داخليــة يف إطــار إختصــاص اــل جلنــة الــربط    للجــان اجمللــس أن تيلــب مــن الــوزارات واهليئــات واملؤسســات ال    -ب

 املعلوماتب اآللب لتتمكن من احلصول على أي معلومات متعلقة بعمل اللجنة.

( : للجنة املاتصة أن تيلب عند نظر أي مشروع قـانون هيـج الدراسـات واإلحصـاءات والوضـائق والشـرو  والبيانـات        51مــادة )

القــانون امـا هلــا أن تيلــب حضـور املاتصــة الــذين ســاهموا يف    الـيت اعتمــدت عليهــا احلكومـة يف إعــداد مشــروع  

األعضاء بالتفصيالت الضرورية اليت تتعلق باألوجه الفنيـة واألغـراض املسـتهدفة     لتزويدإعداد املشروع املعروض 

 منه . 

ن أو املتاصصـون أو  ( :  وز ألي من جلان اجمللس عقد جلسات استماع حيضرها املواطنون والصحفيون أو املوظفـو 54مــادة )

 من تراهمي وذلك لإلدالء ببيانات أو معلومات أو أراء حول واقعة ما أو حول أي موضوع معروض على اللجنة .

( : لرئيس اجمللس أو من ينوبه أن يبعـا مـن وقـت آلخـر إىل رئـيس اللجنـة باملالحظـات الـيت يراهـا ضـرورية لتنظـيم            58مــادة )

مــا يبعـا األورا  املتعلقـة باملسـائل احملالـة إليهــا مي وعلـى رئـيس اللجنـة عــرض        إجـراءات اللجنـة ونظـام عملـها مي ا    

 ذلك على اللجنة . 

( : تــوايف هيئــة رئاســة اجمللــس اللجــان بالتقــارير الدوريـة والبيانــات واملعلومــات الــواردة مــن اجلهــاز املراــزي للرقابــة   59مـــادة ) 

و تلـك الـيت ترفـج إليهـا مـن أي جلنـة مـن جلـان اجمللـس          واحملاسبة أو من احلكومة واافة أجهزتهـا ومؤسسـاتها أ  

وذلـك عــن نشــا  األجهــزة التنفيذيــة مباتلــف مســتوياتها بهــدف حتليلــها وتقييمهــا وتقديــــم تقاريــــر عنهــا إىل   

 اجمللس إذا تيلب األمر ذلك.

علـى دعـوة مـن رئـيس اجمللـس        تعقـد اـل جلنـة اجتماعاتهـا بنـاًء علـى دعـوة مـن رئيسـها أو مـن ينـوب عنـه أو بنـاءً              (:10مــادة )

اما  ب دعوتها لإلنعقـاد إذا طلـب ذلـك ضلـا أعضـائها وتكـون دعـوة اللجنـة قبـل موعـد عقـد اجتماعهـا بـأربج              

ألورا  موضـــوع وعشـــرين ســـاعة علـــى األقـــل وايـــر األعضـــاء جبـــدول أعمـــال اإلجتمـــاع مرفقـــًا بـــه املشـــروعات وا 

 .  البحا

الدائمة للمجلس يف بداية ال دورة من دورات انعقـاد اجمللـس برنـامج عمـل يتضـمن       ( : تضج ال جلنة من اللجان11مــادة )

 وعـرض ذلـك علـى هيئـة رئاسـة اجمللـس      خـالل تلـك الـدورة    األولويات واملهام التشريعية والرقابيـة املوالـة إليهـا    

 إلختاذ التدابري املناسبة إلاا  تلك الربامج .

إجتماعاتها أضناء إنعقاد جلسات اجمللس إلااز ما لديها من أعمال وال حيـول تأجيـل    ( : تقوم اللجان الدائمة بعقد12مــادة )

أو رفج اجمللس جللساته دون إنعقاد اللجـان وذلـك لهيـدًا لعـرض مـا أازتـه مـن أعمـال علـى اجمللـس عنـد عقـد             

قـاد إذا اقتضـى احلـال    جلساته مي ولرئيس اجمللس أو رئيس اللجنة أن يـدعو اللجنـة لإلجتمـاع فيمـا بـة أدوار اإلنع     

 ذلك .



( : لكل جلنة عند  ا املوضوع املعروض عليها أن حتيله إىل عضو أو أاثر مـن أعضـائها أو للجنـة فرعيـة لدراسـته      13مــادة )

 وتقديم تقرير عنه إىل اللجنة األصلية.

ـــادة ) يف هــذه احلالــة تكــون الرئاســة   ( : للجــان الــيت تشــرتك يف  ــا موضــوع واحــد أن تعقــد إجتماعــًا مشــرتاًا بينهــا و     12مـ

ومنصب املقرر ألارب الراساء واملقررين سنًا و ـب لصـحة اإلجتمـاع املشـرتك حضـور أغلبيـة أعضـاء اـل جلنـة          

 على حدة على األقل مي وال تكون القرارات صحيحة إال مبوافقة أغلبية األعضاء احلاضرين .

توصـياتها باألغلبيـة   قراراتهـا و إال  ضور أغلبية أعضائها وتتاذ  ال يكون انعقاد إجتماعات اللجان صحيحًا-أ( : 15مــادة )

امليلقة للحاضرين مي وال  وز ألعضاء اللجنة املناقشة يف اجمللس للتقريـر املقـدم مـن جلنـتهم إال إذا اـان      

د دراســة ــــــه الــتحفظ علــى مــــادة أو أاثــر عنـعلـى ســبيل التوضــي  والبيــان ويســتثنى مــن ذلــك مــن سـبق لــ  

 .وع يف اللجنةاملوض

لكل عضو من أعضاء اجمللس حضور إجتماعات اللجان اليت ليس عضوًا فيهـا ولـه حـق املناقشـة وإبـداء رأيـه        -ب

 يف اللجنة وليس له حق التصويت .

ـــادة ) ( : حيــرر لكــل إجتمــاع مــن إجتماعــات اللجــان حمضــر تــدون فيــه أمســاء األعضــاء احلاضــرين والغــائبة وملاــص         11مـ

 التوصيات ويوقعه سكرتري اللجنة ومقررها ورئيسها .القرارات ووص املناقشات ونص

يؤجـل اإلجتمـاع إىل اليـوم التـالب علـى أن تقـوم        أي جلنـة ( : يف حالة عدم إاتمـال النصـاب الـالزم لعقـد إجتماعـات      14مــادة )

 اليــوم التــالب يكــون سـكرتارية اللجنــة املعنيــة بـابالا األعضــاء مبوعــد اإلجتمـاع اجلديــد وإذا ا يتــوفر النصـاب يف    

اإلجتمــاع صــحيحًا مبــن حضــر مــن أعضــائها الجنــة مصــغرة وتعــرض مــا توصــلت إليــه مــن قــرارات علــى اللجنــة  

األصليةمي وال تكون قرارات أي جلنة صحيحة إال مبوافقة أغلبية األعضـاء احلاضـرين  يـا اليقـل عـدد األعضـاء       

إذا تعذر توفر النصاب امليلوب إلختـاذ القـرار خـالل ضالضـة     مي و زائدًا عضو واحد عن ربج أعضاء ال جلنة املوافقة

 إجتماعات متتالية مبلغ بها جاز للجنة املصغرة تقديم تقريرها إىل اجمللس .

( : تقدم اللجنة إىل رئيس اجمللس تقريرًا عن ال موضـوع حيـال إليهـا خـالل أسـبوعة مـن إحالـة املوضـوع مي وهليئـة          18مــادة )

مي امـا  ـوز للمجلـس يف حالـة      خاصـة ن  اللجنـة أجـاًل جديـدًا أو حتيـل املوضـوع إىل جلنـة       رئاسـة اجمللـس أن لـ  

والتنــاقت تقــارير اللجــان إال بعــد مــرور  ــان وأربعــة ســاعة علــى     اإلســتعجال أن يقــرر البــت مباشــرة يف املوضــوع   

 .  توزيعها وقراءتها

مشـروعات القـوانة القائمـة لـديها مـن تلقـاء نفسـها دون         ( : عنـد بـدء اـل دور إنعقـاد عـادي تسـتأنف اللجـان  ـا        19مــادة )

حاجة إىل إحالة جديدة .. أما التقارير ا اصة مبشروعات واقرتاحـات القـوانة الـيت بـدأ اجمللـس النظـر فيهـا يف        

 دور انعقاد سابق فيستأنف اجمللس نظرها باحلالة اليت اانت عليها . 

ا  هيئة الرئاسة إعادة النظر يف تشكيل أي جلنة من اللجان الدائمة بعد مـرور سـنة   ( :  وز للمجلس بناًء على اقرت40مــادة )

 من تشكيلها يف ضوء نشا  ال جلنة أو ا يط املقرة أو املواضيج احملالة إليها.

يعتــرب مســتقياًل مــن عضـــوية اللجنــة اــل عضــو تغيــب عـــن حضــور مخســة إجتماعــات متتاليــة أو عشـــرة             -أ( : 41مــــادة ) 

ت غري متتالية بدون عذر مقبول خالل دورة إنعقاد اجمللـس وعلـى اللجنـة إبـالا هيئـة رئاسـة اجمللـس        إجتماعا

 عنه . لبغياب العضو لتقوم برتشي  بدي

تبلـغ هيئـة رئاسـة اجمللـس      بـدون عـذر مقبـول    إذا غاب عضو عن إجتماعات اللجنـة ا اصـة ضالضـة إجتماعـات     -ب

 إلستبداله بعضو آخر يف هذه اللجنة .

تقريـرًا عـن    انعقـاد عاديـة  بهدف تيبيق ما نصت عليه الفقرة )أ( تقدم ال جلنة إىل اجمللس عقب ال دورة  - 

 نشاطها وحضور أعضائها .. وللمجلس أن يتاذ القرار .

ال  ــوز لغــري اللجــان املشــرتاة وا اصــة أن تعقــد إجتماعاتهــا يف الفــرتة الصــباحية خــالل إنعقــاد جلســات      -د

   . افقة اجمللس أو هيئة الرئاسةمبو إالَّ اجمللس

على هيئة الرئاسة أن تتابج حضور وغياب أعضاء اللجان مي وإذا تبة من خــالل حوافظ احلضور  ـاوز عضـو    -( : أ42مــادة )

( مــن هــذه الالئحــة وجــب علــى هيئــة الرئاســة ترشــي  البــديل  41أو أاثــر للحــد املنصــوص عليــه يف املــــادة )

 قرار.وتقدره إىل اجمللس لإل



إذا تبة هليئة الرئاسة أن جلنة ما ا تؤد املهـام املناطـة بهـا وفقـًا ألحكـام هـذه الالئحـةمي وجـب علـى اهليئـة           -ب

 ا األسباب أواًل وإذا تعذر تفعيلها فان على اهليئة ترشي  أعضاء آخرين هلذه اللجنـة وعـرض أمسـائهم    

 على اجمللس لإلقرار .

عات اللجان مبا ال يقل عن قسط يوم واحـد مـن إهـالب مـا يتقاضـاه العضـو يف الشـهر مـن         حيدد بدل اجتما -أ( : 43مــادة )

 املكافأة والبدالت وذلك عن ال إجتماع .

أضنــاء العيــل الرمسيــة أو إجــازات اجمللــس أو خــالل رفــج جلســات     أي جلنــةيضــاعف البــدل يف حالــة إجتمــاع   -ب

 . اجمللس شريية أن تكون جلسات عمل

ن والقـانونية مي مبـا اليزيـد    ـيـ ـتارية اللجان ومن تستعة بهـم اللجـان مـن املستشـارين والباحث    حيدد بدل سكر - 

 %( من بدل االجتماعات اليت يتقاضاها أعضاء اللجان .50%( وال يقل عن )40على )

 يكون التوقيج على حوافظ احلضور ألعضاء اللجان يف نهاية اإلجتماع. -د

بناًء على طلب موقج من عشرة أعضاء على األقل من أعضـائه أن يكـون جلنـة خاصـة أو يكلـف      جمللس النواب  -أ( : 42مــادة )

جلنة من جلانه لتقصب احلقائق يف موضـوع يتعـارض مـج املصـلحة العامـة أو فحـص نشـا  أي مـن الـوزارات          

يف سبيل القيـام   أو اهليئات أو املؤسسات العامة أو وحدات القياع العام أو املاتلط أو اجملالس احمللية وللجنة

ــة وأن تيلــب مســاع مــن تــرى ضــرورة مســاع أقوالــه وعلــى هيــج اجلهــات             مبهامهــا أن  مــج مــا تــراه مــن أدل

التنفيذيــة وا اصــة أن تســتجيب ليلبهــا وأن تضــج حتــت تصــرفها هلــذا الغـــرض مــا للكــه مــن مســتندات أو    

 بيانات .

نــة أن تقــدم تقريــرًا اىل اجمللــس بــذلك ليــتم   يف حالــة عــدم االســتجابة ليلبــات اللجنــة ا اصــة فعلــى اللج   -ب

 طلب الوزير املاتص لسؤاله عن أسباب عدم االستجابه.

 الفصل السادس
 تكوين األمانة العامة واختصاصاتها

يكون للمجلس أمانة عامة تسمى األمانة العامة جمللس النواب وتتألف من أمة عــام بدرجـة وزيـر وأمـة عـام      -( : أ45مــادة )

 وعدد من الدوائر املتاصصة . نائب وزير رجة مساعد بد

ترش  هيئة رئاسة اجمللس األمة العام واألمة العام املساعد ويزايهمـا اجمللـس بأغلبيـة أعضـائه مي ويصـدر      -ب

 .بهما قرار من رئيس اجلمهورية 

 التالية:الشرو  واألمة العام املساعد يشرت  يف املرش  ملنصب األمة العام - 

 نيًا .أن يكون ر -1

 أن ال يقل سنه عن ضالضة عامًا . -2

 أن يكون جامعيًا على األقل . -3

أن يكون مستقيم ا لق والسلوك ومؤديًا للفرائ  الدينية وأن ال يكون صدر ضـده حكـم قضـائب بـات      -2

 يف قضية خملة بالشرف واألمانة ما ا يكن قد رد إليه إعتباره .

 .أن تكون له خربة إدارية ال تقل عن مخس سنوات -5

التنفيذي لألمانة العامة للمجلس ويكـون مسـؤواًل مباشـرة أمـام هيئـة الرئاسـة مي ويتلقـى         املسئول( : األمة العام هو 41مــادة )

التوجيهــات مــن رئــيس اجمللــس أو مــن ينوبــه  ســب االختصــاص مي وللمجلــس أن يقــرت  تغــيري األمــة العــام إذا         

 تغيريه .ارتكب خيًأ يقتضب التغيريمي وعلى هيئة الرئاسة 

ـــادة ) ( : يف حالــة حــل اجمللــس أو انتهــاء مدتــه يســتمر األمــة العــام يف ممارســة مهامــه لتســيري األعمــال العاديــة لألمانــة       44مـ

 ه حق توظيف أو ترقية أو عزل أي موظف .ـالعامة دون أن يكون ل

 ( : يتوىل األمة العام املهام واإلختصاصات التاليــــــــــة :48مــادة )



 أعمــال األمانــة العامــة الفنيــة واملاليــة واإلداريــة واإلشــراف والتوجيــه والرقابــة علــى أنشــية األجهــزة   تســيري -أ 

 الفنية املساعدة للمجلس .

التحضري إلجتماعات اجمللس و هيز جدول األعمال املقر من هيئة الرئاسة وتوزيعـه مـج أيـة مشـروعات أو      -ب 

 أعضاء اجمللس . تقارير أو وضائق أو بيانات أو مرفقات أخرى على

 مراقبة حضور وغياب أعضاء اجمللس والتأاد من توفر النصاب القانونب إلنعقاد اجللسات والتصويت . -  

اإلشراف على إعداد وحترير وحفظ احملاضر التفصيلية والتقريريـة للجلسـات وحتريـر حماضـر اجللسـات       -د 

 السرية للمجلس .

ب لوقـائج جلسـات اجمللـس واإلشـراف اـذلك علـى       اإلشراف على إعداد وصـياغة امللاـص اإلخبـاري اليـوم     -ه 

 تسجيل وبا وقائج اجللسات عرب وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة .

مــن  الرتاخــيص ملــن يــأذن هلــم اجمللــس أو هيئــة الرئاســة بالــدخول إىل قاعــة اجمللــس والشــرفات املاصصــة    -و 

 للجمهور والصحفية .

 أدائهم ملهامهم الربملانية . متابعة اجلوانب املتعلقة بشئون األعضاء وتيسري -ز 

 حترير املذارات والرسائل املتعلقة بأعمال اجمللس ومتابعة إرساهلا إىل اجلهات املعنية . -  

 متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات هيئة الرئاسة واجمللس . -  

 إقرتا  مشاريج اللوائ  والقرارات املتعلقة مبهام األمانة العامة وتقدرها هليئة الرئاسة . -ي 

ا  مشــروع املوازنــة وإعــداد مشــروع احلســاب ا تــامب للمجلــس وتقــدرهما هليئــة الرئاســة إلســتكمال     إقــرت -ك 

 اإلجراءات وإحالتهما إىل اللجنة املالية لدراستهما وتقديم تقرير عنهما إىل اجمللس .

ــاملة       -ل  ــام ومـــديري اإلدارات واملـــوظفة اإلداريـــة والعـ ــاء األقسـ ــل ونـــدب راسـ ــة ونقـ ــي  تعـــية وترقيـ يف ترشـ

اجمللــس واــذا اإلحالــة للتحقيــق للمــوظفة إىل درجــة مــدير إدارة وفقــًا لقــانون ا دمــة املدنيــة والئحتــه     

 التنفيذية .

ترشي  تعية وترقية املوظفة إىل مسـتوى درجـة مـدير عـام مـن مـوظفب اجمللـس وفقـًا للشـرو  الـواردة يف            -م 

 الرئاسة .قانون ا دمة املدنية والئحته التنفيذية وتقديم ذلك هليئة 

 إقرتا  إبتعاث املوظفة للتدريب والتأهيل واملشاراة يف الوفود الربملانية. -ن 

 إقرتا  ا يط ا اصة بتيوير أداء اافة أجهزة اجمللس . -ة 

 اإلشراف على حفظ وتوضيق القوانة واللوائ  والقرارات واافة الوضائق الصادرة عن اجمللس . -ع 

 ا العمل يف اجمللس واللجان .توفري  التشريعات والوضائق اليت يتيلبه -ف 

 أية مهام توالها إليه الالئحة التنظيمية للمجلس أو هيئة الرئاسة أو اجمللس . -ص 

( : يتــوىل األمــة العــام املســاعد مي مسـاعدة األمــة العــام يف تســيري أعمــال األمانـة العامــة أضنــاء حضــوره ويقــوم بكافــة    49مـــادة ) 

 ه .ـــمهامه أضناء غياب

وحماسـبًا أمـام هيئـة الرئاسـة عـن أعمالـه وعـن تنفيـذ املوازنـة وعـن أي  ـاوز أو خـرو               مسـئوالً يكون األمة العام ( : 80مــادة )

 عنها بعد إقرارها من اجمللس .

ـــادة ) التكوينــات اإلداريــة والفنيــة   مــن عــدد مــن األمانــة العامــة إىل جانــب األمــة العــام واألمــة العــام املســاعد      تتكــون( : 81مـ

ة وطبيعــة عمــل اجمللــس مي وتنظمهــا وحتــدد اختصاصــاتها الئحــة تنظيميــة تصــدر بقــرار مــن رئــيس       ســب حاجــ

 اجمللس بناًء على عرض من األمة العام وموافقة هيئة الرئاسة .

 الباب الثالث



 سري أعمال اجمللس

 الفصل األول
 جلسات اجمللــــــــــس

سبوعة على األاثر من إعالن نتائج اإلنتااب بناًء علـى دعـوة رئـيس    ه خالل أـ( : يعقد جملس النـواب أول جلسة ل82مــادة )

 وم التالب لألسبوعة املذاورين .ــــا  اليــــــاجلمهورية مي فان ا يدع إجتمج اجمللس من تلقاء نفسه صب

لـن خلـو   مـن نصـف أعضـائه مـج إسـتبعاد األعضـاء الـذين أع        أاثـر ( : يشرت  لصحة جلسات جملس النواب حضور 83مــادة )

مقاعــدهم وتصــدر القــرارات باألغلبيــة امليلقــة لألعضــاء احلاضــرين إال يف احلــاالت الــيت يشــرت  فيهــا مبوجــب  

الدستور أو الالئحة أغلبية خاصة وعند تساوي األصوات يعترب موضوع املداولـة مرفوضـًا يف نفـس الـدورة وتكـون      

 اد أخرى .ه أولوية العرض على اجمللس يف حالة تقدره يف دورة إنعقـل

أربعـة أسـابيج يف اـل    ( : جملـس النـواب يف حالـة انعقـاد دائـم مـا عـدا شـهري اإلجـازة مي ويعقـد اجمللـس جلسـاته ملـدة              82مــادة )

 مي وله أن يعدل ذلك ال ما دعت احلاجة . فرتة انعقاد ويرفعها ملدة أسبوعة

ممن رخص هلـم بالـدخولمي وال  ـوز أن حيضـر اجللسـة      ( : عند انعقاد اجمللس يف جلسة سرية ختلى قاعته وشرفاته 85مــادة )

أحد من غري األعضاء إال من يـرخص هلـم اجمللـس بـذلك مـن مـوظفب اجمللـس أو خربائـه مي وللمجلـس أن يقـرر           

تدوين حمضر اجللسة أو إذاعة قراراتها مي وتعود اجللسـة علنيـة بقـرار مـن اجمللـس إذا زال سـبب انعقادهـا سـرية مي         

جللسة من ختتاره هيئة رئاسة اجمللس وحيفـظ هـذا احملضـر مبعرفـة هيئـة الرئاسـة مي وال       ويتوىل حترير حمضر ا

 وز لغري األعضاء أو من صر  هلم باحلضور اإلطالع عليه مي وللمجلس يف أي وقت أن يقرر نشر هـذا احملضـر أو   

 بعضه .

 الفصل الثاني
 احملافظة على النظام يف اجمللس

حـده حـق احملافظـة علـى النظـام واألمـن داخـل أبنيـة اجمللـس ويتـوىل ذلـك رئـيس اجمللـس أو              جمللس النواب و-( : أ81مــادة )

 من ينوبه يف إدارة اجللسات عن طريق حرة خاص يألرون بأمره .

 ــوز أليــة قــوة مســلحة أخــرى دخــول اجمللــس أو االســتقرار علــى مقربــة مــن أبوابــه إال بيلــب مــن رئــيس           ال -ب

 نارية داخل قاعة اجمللس وساحته .اجمللس وحيظر محل األسلحة ال

 وز لغري األعضاء الدخول إىل قاعة اجمللس ألي سبب اان أضناء اجللسات اإلعتيادية للمجلس عـدا الـوزراء    ( : ال84مــادة )

الســكرتارية والفنــية وا ــدمات الــذين حيملــون بيــائق دخــول   بأعمــالأو نــوابهم أو ممثلــب احلكومــة أو املكلفــة 

  وز لغري من ذاروا الدخول إىل أروقة اجمللـس وشـرفاته إال بتصـري  رـن  مـن هيئـة الرئاسـة وفقـًا         القاعة مي وال

 للقواعد واإلجراءات املنظمة لذلك مي و ب على من رخص هلم بالدخول مراعاة النظام العام جللسات اجمللس.

 الثالث الفصل
 نظام العمل يف اجللسات

ل إفتتـا  اجللسـة بنصـف سـاعة قائمـة بأمسـائهم يوقعـون عليهـا عنـد حضـورهم واـذا            ( : تعـرض علـى األعضـاء قبـ    88مـــادة ) 

 احملضر التقريري للجلسة السابقة وجدول أعمال اجللسة التالية .

( : عند إفتتا  اجللسة يتلى احملضر التقريري عن جلسة اجمللس السابقة مي ضم الرسـائل املوجهـة إىل جملـس النـواب     89مــادة )

وريــة أو رئــيس احلكومــة أو اهليئــات الربملانيــة ا ارجيــة أو أي موضــوع آخــر تــرى هيئــة الرئاســة      مــن رئــيس اجلمه

 عرضه على اجمللس .



راســـاء اللجـــان ومنـــدوبو احلكومـــة  أواملعنيـــون  ويســـم  للـــوزراء( : تســـجل طلبـــات الكـــالم  ســـب ترتيـــب تقـــدرها 90مـــــادة )

يف موضــوع حمــال إىل   وال يــتم النقــاش صــادرة عــن جلــانهم   خــالل املناقشــة يف املوضــوعات ال  باحلــديا واملقــررون 

 إحدى اللجان إال بعد تقديم تقريرها .

(: قبـل الشـروع يف مناقشـة أي موضـوع ميـرو  علـى اجمللـس يفـت  بـاب التسـجيل ليـالمل الكـالم يف املوضـوع ويعلـن               91مــادة )

ملسـجلة أمسـااهم حسـب أولويـة التسـجيل      رئيس اجللسة أمساء طالمل الكالم ضم يأذن الرئيس بالكالم لألعضاء ا

لــدى هيئــة رئاســة اجمللــس ضــم األعضــاء الــذين ييلبــون الكــالم أضنــاء اجللســة  ســب ترتيــب طلبــاتهم مــج عــدم           

 ا رو  عن املوضوع امليرو  للمناقشة .

ـــادة ) ملوضــوع الواحــد  ( : ال  ــوز ألي عضــو أن يتحــدث بغــري إذن مــن رئــيس اجللســة وال  ــوز ألي عضــو أن يتحــدث يف ا      92مـ

 أاثر من مرتة إال إليضا  مشكل أو تبية جممل وان ال يتجاوز حديثه يف املرة الواحدة أاثر من عشر دقائق.

 ( : يؤذن دائمًا بالكالم يف األحوال اآلتية :93مــادة )

توجيـــه النظـــر إىل مراعـــاة أحكـــام الدســـتور والئحـــة اجمللـــس الداخليـــة مـــج ذاـــر الـــنص الدســـتوري ونـــص      -1

 ئحة.الال

 ل .ــــــــــــب التأجيـــــطل -2

 تصحي  واقعة مدعى بها . -3

 الرد على قول رس شاص طالب الكالم . -2

وهلذه اليلبات برتتيبها املذاور أولوية على املوضوع األصلب ويرتتب عليها وقف املناقشـة فيـه حتـى يصـدر قـرار      

 . حديثهقبل أن يتم املتكلم اجمللس بشأنها وال  وز يف غري احلالة األوىل أن يؤذن بالكالم 

( : ال  ـــوز ألحـــد مقاطعـــة املـــتكلم امـــا ال  ـــوز للمـــتكلم إســـتعمال عبـــارات غـــري الئقـــة أو فيهـــا مســـاة بكرامـــة  92مـــــادة )

األشااص أو اهليئات أو إضـرار باملصـلحة العليـا للـبالد أو أن حيـدث أمـرًا خمـاًل بالنظـام فـاذا ارتكـب العضـو شـيئًا             

 نظره. من ذلك لفت الرئيس

( : يتحدث املتكلم واقفًا من مكانه أو على املنـرب ويتحـدث راسـاء اللجـان واملقـررون فيمـا يتعلـق بتقـاريرهم مـن علـى           95مــادة )

مي امـا   الرئاسـة وال  ـوز للمـتكلم أن يوجـه االمـه لغـري الـرئيس أو هيئـة        مي املنرب ماا ييلب الرئيس غري ذلـك  

وللـرئيس وحـده أن يلفـت نظـره إىل ذلـك      مي ار  عن املوضوع امليـرو    وأ ل غريه ال  وز لـه أن يكرر أقواله أو أقوا

يف أية حلظة أضناء االمه مي اما  وز للرئيس أن يوجه نظر املتكلم إىل أن رأيه قـد وضـ  وضـوحًا اافيـًا وأن ال     

الـرئيس املـتكلم ضـم     رأنـذ مج إضبـات ذلـك يف احملضـر فـاذا      ينذره فله أن  فان ا رتثلالسرتساله يف الكالم  موجب

 .توقيف املتكلم عن احلدياحق  فللرئيسيف اجللسة ذاتها  التكرارعاد إىل 

 ( : للمجلس أن يوقج على العضو الذي ال بالنظام أو ال رتثل لقرار رئيس اجمللس إحدى اجلزاءات اآلتية :91مــادة )

 منج العضو من النقاش بقية اجللسة . -أ

 لسات مج احلرمان من اإلشرتاك يف بقية أعمال اجللسة.اإلخرا  من قاعة اجل -ب

( : إذا اختل النظام وا يتمكن رئيس اجمللس من السييرة عليه وضبيه أعلن عزمه على وقف اجللسـة فـان ا يعـد    94مــادة )

ئيس النظام جاز له وقفها ملدة التزيد على نصف سـاعة فـاذا أسـتمر اإلخـالل بالنظـام بعـد إعـادة اجللسـة جـاز للـر          

 تأجيلها وإعالن موعد اجللسة القادمة .

ـــادة )  أو( : لعشــرة مــن أعضــاء اجمللــس ولــرئيس أو مقــرر اللجنــة املاتصــة أو ممثــل احلكومــة حــق طلــب تأجيــل املناقشــة       98مـ

 موضوع معروض على اجمللس . علىالتصويت 

مواضــيج الــيت أصــبحت جــاهزة لــدى ســكرتارية  لل انعقــاد( : يــتم مناقشــة وإقــرار جــدول األعمــال يف بدايــة اــل فــرتة  99مــــادة )

اجللسـات مي وبعــد إنتهـاء اجمللــس مــن مناقشـة جــدول األعمــال وإقـراره مي  ــوز إضـافة موضــوع جديــد حتـت بنــد مــا        

ويشـرت  موافقـة    مي يستجد من األعمال بناًء على طلب احلكومـة أو رئـيس اجللسـة أو بيلـب مسـبب مـن أي عضـو       



املاـتص أو ممثـل احلكومـة أن ييلـب تأجيـل النظـر يف املوضـوع حمـل النقـاش          اجمللس يف هيج األحوال وللـوزير  

 . إىل جلسة تالية حيددها اجمللس

تضــج هيئــة رئاســة اجمللــس مشــروع جــدول أعمــال اــل دورة إنعقــاد قبــل أســبوع علــى األقــل مــن بــدء إنعقــاد      -( : أ100مــــادة )

 الدورة مي وتبلغ احلكومة بنساة من مشروع اجلـدول .

ومة أن تيلب من اجمللس إدرا  أي موضوع يسـتجد لـديها بعـد إقـرار اجمللـس جلـدول أعمالـه مي علـى أن         للحك -ب

ه صـفة االسـتعجال وعلـى رئـيس اجمللـس عرضـه       ـحتدد يف طلبهـا املقـدم إىل رئـيس اجمللـس املوضـوع الـذي لـ       

 ل األعمال.على اجمللس مي فاذا قرر اجمللس صفة اإلستعجال لذلك املوضوع اان له األسبقية يف جدو

 الرابع الفصل
 إقفـــال املناقشـــــة

 ( : يعلن الرئيس إنتهاء املناقشة بعد إنتهاء طالمل الكالم من االمهم .101مــادة )

ـــادة ) ــاب    102مـ ــاب        أنإذا رأى  النقــاش( : للــرئيس أن يقــرت  إقفــال ب املوضــوع قــد اســتوفى  ثــه مي امــا  ــوز إقــرتا  إقفــال ب

املوضــوع  يفاتــابب موقــج مــن عشــرين عضــوًا علــى األقــل ممــن ا يكونــوا قــد تكلمــوا     بنــاًء علــى طلــب  النقــاش

 ويعرض هذا اإلقرتا  على اجمللس .

ـــادة ) احلكومــة أو اللجنــة املاتصــة أو بنــاًء علــى طلــب اتــابب مقــدم مــن       أو( : للمجلــس بنــاًء علــى إقــرتا  مــن رئيســه    103مـ

مـن مناقشـة أحـد املوضـوعات واخـذ الـرأي فيـه أو إقفـال بـاب           عشرين عضـوًا علـى األقـل أن حيـدد وقتـًا لإلنتهـاء      

يكون قد سبق اإلذن بالكالم إلضنة مـن املؤيـدين للموضـوع وإضـنة مـن       أن النقاشويشرت  إلقفال باب  النقاش

 املعارضة على األقل مي ويؤذن دائمًا لعضو واحد على األقل بالكالم عقب املتكلم من احلكومة .

إال لواحــد مــن معارضــيه وواحــد مــن مؤيديــه وتكــون األولويــة ملــن   النقــاشيــؤذن بــالكالم يف إقــرتا  إقفــال بــاب  ( : ال102مــــادة )

اإلســتمرار فيــه   أو النقــاشاــانوا قــد طلبــوا الكــالم يف املوضــوع األصــلب ضــم يصــدر اجمللــس قــراره باقفــال بــاب       

 . املوضوع األصلب يتم التصويت على النقاشوذلك بأغلبية احلاضرين مي فاذا تقرر إنتهاء 

 هـوقبل أخذ الرأي إال لتحديد صيغة السؤال الواجب أخـذ الـرأي فيـ    النقاش وز طلب الكالم بعد إقفال باب  ( : ال105مــادة )

. 

 اخلامس الفصل
 التصويت )إبداء الرأي(

ـــادة ) لــت مقاعــدهم وفيمــا عــدا    ــوز للمجلــس أن يتاــذ قــرارًا إال إذا حضــر اجللســة أغلبيــة أعضــائه عــدا مــن خ       ( : ال101مـ

القــرارات الــيت يشــرت  فيهــا أغلبيــة خاصــة تصــدر القــرارات باألغلبيــة امليلقــة للحاضــرين وعنــد تســاوي اآلراء   

مـن جديـد إال    للتصـويت  مرفوضًا وال  وز طر  املوضوع على اجمللسبشأنه يعترب املوضوع الذي جرت املداولة 

ر صحيحًا إذا وافق عليـه ربـج عـدد أعضـاء اجمللـس زائـدًا واحـد علـى         يكون القرايف فرتة ضانية مي ويف ال األحوال 

 األقل.

مــن الــرئيس ويؤخــذ الــرأي أواًل علــى اإلقرتاحــات املقدمــة بشــأن         إالَّ ال تيــر  االقرتاحــات ألخــذ الــرأي عليهــا    ( : 104مــــادة )

اإلقرتاحــات يؤخــذ الــرأي  رفــ املوضــوع املعــروض ويبــدأ بأوســعها مــدى وأبعــدها عــن الــنص األصــلب ويف حالــة   

 على النص األصلب.

 . إذا تضمن اإلقرتا  املعروض مسائل وطلب  زئتها أخذ الرأي على ال منها على حده (:108مــادة )

فيه يف حالة االمتنـاع عـن إبـداء الـرأي  ـب       ( :  ب على ال عضو إبداء رأيه يف ال موضوع يعرض ألخذ الرأي109مــادة )

 د اخذ الرأي وقبل إعالن النتيجة .بع إبداء األسباب

عـدد األعضـاء الـذين أعيـوا أصـواتهم       أنلـه فـاذا تـبة     ( : ال يعد املمتنعون من املوافقة على املوضـوع أو الرافضـة  110مــادة )

فعاًل يقل عن األغلبية الالزمة إلصدار القرار بسبب اإلمتناع أجل أخذ الرأي علـى املوضـوع املعـروض إىل جلسـة     

 ويف اجللسة الثانية تصدر القــرارات باألغلبية امليلقة للحاضرين . أخـرى



( : يؤخذ الرأي أواًل بيريقة رفج األيدي فاذا ا يتبة للرئيس رأي األغلبية أخـذ الـرأي بيريقـة القيـام بـأن ييلـب       111مــادة )

 . أخذت اآلراء نداًء باالسممن املؤيدين القيام فاذا ا تتبة النتيجة 

 يف األحوال التالية :أو نداًء باإلسم جهاز الكمبيوتر  عرب ب اخذ الـرأي -(: أ 112) مــادة

 مشروعات القوانة واالتفاقيات واملعاهدات . -1

 منها . هاسحب أولحكومة لالثقة من   -2

 سحب الثقة من أحد وزراء احلكومة . -3

 عند التصويت بيريقة اإلقرتاع السري . -2

ء على األقـل قبـل الشـروع يف أخـذ اآلراء و ـب لقبـول هـذا اليلـب         إذا قدم بذلك طلب من عشرة أعضا -5

 .موافقة اجمللس والتحقق من وجود مقدميه يف اجللسة 

الالئحـة أغلبيـة خاصـة      أويف األحـوال الـيت يشـرت  فيهـا الدسـتور أو القـانون        باالسـم  ب أخذ الرأي نداًء -ب 

ري إذا وافــق علــى ذلــك اجمللــس بنــاًء علــى طلــب   و ــوز اخــذ الــرأي يف هــذه احلــاالت بيريــق اإلقــرتاع الســ  

 هالــرئيس ونوابــ  إدالءاألحــوال يكــون   اــلمقــدم مــن عشــرة أعضــاء أو علــى طلــب مقــدم مــن احلكومــة ويف     

 .بآرائهم بعد إنتهاء سائر األعضاء من اإلدالء بآرائهم 

 الفصل السادس
 ر اجللســـــــاتـــــحماض

حـدهما تقريــري مــوجز واآلخــر تــدون فيـه تفصــيالت هيــج إجــراءات اجللســة ومــا   ( : حيــرر لكــل جلســة حمضــران أ113مـــادة ) 

حالـة يؤخـذ   من مناقشات ومـا صـدر مـن قـرارات وأمسـاء األعضـاء يف اـل        فيها عرض فيها من موضوعات وما دار 

 نداًء باإلسم أو عرب الكمبيوتر مج بيان رأي ال منهم . بها رأي

تفصيلب لكل جلنة من جلان اجمللـس ونسـاة لكـل اتلـة برملانيـة وتـودع مخـس نسـخ         ( : تسلم نساة من احملضر ال112مــادة )

منه لدى مكتبة اجمللس مي ولكل عضو احلق يف احلصول على نساة من احملضر ويف حالة تقـدم أي عضـو بيلـب    

عـرض احملضـر علـى اجمللـس مـج طلـب إجـراء التصـحيحات ومتـى          يإجراء ما يراه من تصـحيحات علـى احملضـر    

اجمللس بقبول التصـحيحات يثبـت ذلـك يف حمضـر اجللسـة الـيت صـدر فيهـا قـرار اجمللـس ويصـح              صدر قرار

 مبقتضاه احملضر امليلوب تصحيحه.

ـــادة ) ( : قبــل التصــديق علــى احملضــر التقريــري يســم  ألي عضــو حضــر اجللســة طلــب تصــحي  احملضــر باحلــذف أو           115مـ

جديــد مي وحيفــظ احملضــر يف ســجالت اجمللــس وينشــر   اإلضــافة فقــط مي وال يســم  ألي عضــو إعــادة النقــاش مــن   

 اله أو بعضه إذا رأى ذلك الرئيس يف ملحق باجلريدة الرمسية ماا ير اجمللس غري ذلك.

( : يعد للنشر بصفة عاجلة بعد ال جلسة مـوجز حملضـرها يـبة فيـه بصـفة عامـة املوضـوعات الـيت عرضـت علـى           111مــادة )

 املاتلفة . وسائل اإلعالم وما أختذ من قرارات ليكون يف متناول اجمللس وما دار فيه من مناقشات 

 الباب الرابع
 أعمال اجمللـــــس

 الفصل األول
 الشؤون التشريعية

 الفرع األول
 مشروعات القوانني  واإلقرتاحات

املاليـة الـيت تهـدف إىل     : لعضو جملس النواب وللحكومة حق إقرتا  القوانة وإقـرتا  تعديلـها مي علـى أن القـوانة     (114مــادة )

زيــادة أو إلغــاء ضــريبة قائمــة أو ختفيضــها أو اإلعفــاء مــن بعضــها أو الــيت ترمــب إىل ختصــيص جــزء مــن أمــوال    



%( مــن النــواب علــى األقــلمي  20عشــرين يف املائــة ) أومــن قبــل احلكومــة   الدولــة ملشــروع مــا فــال  ــوز إقرتاحهــا إالَّ  

مـن أعضـاء اجمللـس الحتـال إىل إحـدى جلـان اجمللـس إال         أاثـر و وال مقرتحات القـوانة املقدمـة مـن عضـو أ    

بعد فحصها أمام جلنة خاصة إلبداء الـرأي يف جـواز نظـر اجمللـس فيهـا مي فـاذا قـرر اجمللـس نظـر أي منهـا حيـال            

 إىل اللجنة املاتصة لفحصه وتقديم تقرير عنـه مي وأي مشـروع قـانون قـدم مـن غـري احلكومـة ورفضـه اجمللـس ال         

 ه ضانية يف نفس دور اإلنعقاد . وز تقدر

( سـاعة  28ل )ــــ اء اجمللـس قب ـــ ة علـى أعض ـــ ال مشروع قانون يقدم من احلكومة يوزع مـج مذارتـه التفسريي  -(: أ118مــادة )

 على األقل من موعد اجللسة اليت سيتم فيها تقديم املشروع من قبل الوزير املاتص أو نائبه .

مــن حيــا املبــدأ يف ضــوء األهــداف العامــة للمشــروع ومذارتــه التفســريية     ينــاقت اجمللــس مشــروع القــانون -ب 

 وإيضاحات الوزير املاتص.

إذا وافق اجمللس على املشروع مبدئيًا حيال إىل اللجنة املاتصة أو إىل جلنـة خاصـة لدراسـته وتقـديم تقريـر       -  

 . الل املدة الزمنية احملددة يف هذه الالئحةـبشأنه إىل اجمللس خ

: للحكومة حـق طلـب سـحب أي مشـروع قـانون قدمتـه للمجلـس مي مـا ا يكـن اجمللـس قـد شـرع يف مناقشـته مـــادة                (119ة )مــاد

ادة ســحب نفــس ــــ رة االنعقـاد امــا ال  ـوز هلــا إع  ـمه إىل اجمللــس يف نفـس فتــ ــــ مي وال  ــوز هلـا إعــادة تقدي  همـــاد 

 . املشروع مرة ضانية

مـبة فيهـا دواعــب تقـديم      إيضـاحية قانون قدم مـن عضـو اجمللـس مي  ـب أن يرفـق بـه مـذارة        : أي إقرتا  مشروع  (120مــادة )

املشروع وحيال ذلك املشروع من هيئة الرئاسة إىل اللجنة الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الـرأي يف جـواز   

ذا أقــر اجمللــس جــواز نظــر اجمللــس فيــه وللجنــة أن تأخــذ رأي مقــدم اإلقــرتا  قبــل تقــديم تقريرهــا للمجلــس فــا   

 النظر يف مشروع القانون حيال املشروع إىل اللجنة املاتصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إىل اجمللس.

حتيلــه إىل  أن(: إذا أدخلــت اللجنــة املاتصــة تعــديالت علــى مشــروع قــانون جــاز هلــا قبــل رفــج تقريرهــا إىل اجمللــس    121مــــادة )

لتبـدي رأيهـا يف صـياغة املشـروع وتنسـيق مـواده وأحكامـه وتشـري اللجنـة يف           جلنة الشؤون الدستورية والقانونيـة 

 تقريرها إىل رأي جلنة الشؤون الدستورية والقانونية .

مــــادة أو أاثــر مــن مــواد مشــروع القــانون إىل اللجنــة املاتصــة         مكتوبــة يفلكــل عضــو أن يقــدم مقرتحــات    -(: أ122مــــادة )

 . ملناقشتها أضناء دراستها للمشروع 

 ــب أن يتضــمن تقريــر اللجنــة النصــوص األصــلية ملــواد املشــروع والتعــديالت الــيت أجرتهــا اللجنــة علــى أي       -ب

 منها ومربرات التعديل .

 ( ساعة على األقل من مناقشتها  28توزع تقارير اللجان على األعضاء وُتقرأ على اجمللس قبل ) - 

سة احملددة ملناقشته أو أضنائهامي ويتاذ اجمللس قـراره بشـان   يقدم األعضاء مقرتحاتهم حول التقرير قبل اجلل- د

نظـر املقرتحـات بعـد مسـاع إيضـاحات مقـدم االقــرتا  ودون مناقشـة مي ضـم حتـال املقرتحـات الـيت أقـر اجمللــس             

 نظرها إىل اللجنة املاتصة لبحثها وإبداء الرأي بشأنها يف اجللسة التالية .

يف ضوء تقريـر اللجنـة ومقرتحـات األعضـاء املقدمـة إليهـا مي وذلـك         هاملشروع مــادة مــاد يناقت اجمللس مواد-( : أ 123مــادة )

 بدءًا بقراءة املــادة فالتعديالت املقدمة بشأنها.

ــن          -ب  ــاز أي مـ ــاذا حـ ــلب فـ ــنص األصـ ــن الـ ــدها عـ ــدى وأبعـ ــعها مـ ــدأ بأوسـ ــديالت ويبـ ــى التعـ ــرأي أواًل علـ ــذ الـ يؤخـ

ـــادة مــج التعــديل وإذا ا حيــز التعــديل علــى املوافقــة      التعــديالت علــى موافقــة اجمللــس أخــذ الــرأ     ي علــى املـ

 فيؤخذ الرأي على املــادة اما هب.

ـــادة أو         -  إذا قــرر اجمللــس حكمــًا يف إحــدى مــواد املشــروع مــن شــانه إجــراء تعــديل أو إحــداث تعــارض يف أحكــام مـ

ا يضـمن تناسـق أحكـام املشـروع     أاثر سبق أن وافق عليها اجمللس فيحال إىل اللجنـة املاتصـة لصـياغته مبـ    

 وعدم تعارض مواده وتقديم ذلك إىل اجمللس .

ـــادة ) ـــادة أو أاثــر إذا طلــب       (122مـ :  ــرى مناقشــة مشــاريج القــوانة يف مداولــة واحــدة و ــوز أن  ــرى مـــداولة ضانيــة يف مـ

صـيلية للمشـروع وأخـذ    %( مـن أعضـاء اجمللـس إضـر إنتهـاء اجمللـس مـن املناقشـة التف        5ذلك ممثـل احلكومـة أو )  



الرأي على مواده مــادة مــادةمي ويف جــميج األحوال  ب أن يتضمن اليلـب املـــادة أو املـواد امليلـوب إعـادة املداولـة       

فيها واألسباب الداعية لذلك مي ويف هذه احلالة  ب أن تقتصـر املناقشـة علـى املـــادة أو املـواد حمـل اليلـب دون        

 ضم يؤخذ رأي اجمللس بشأنها ويتم إضبات ذلك يف حمضر اجللسة. غريها من مواد املشروع مي

يف املداولـة األوىل   ه: بعد أن ينتهب اجمللس من مناقشة مشـروع القـانون واخـذ الـرأي علـى هيـج مـواده مـــادة مـــاد          (125مــادة )

النهائية وفقـًا ملـا أقـره    والثانية إن وجدت ..  ب إحالة املشروع إىل اللجنة املاتصة من جديد إلعداده بصيغته 

اجمللـس عنــد نظـر مــواده مي وللتأاــد مـن عــدم تعارضـه مــج الدســتور أو القـانون مي وذلــك باالشـرتاك مــج اللجنــة       

 الدستورية لهيدًا لعرضه على اجمللس للتصويت عليه إهااًل وبشكل نهائب .

يوزع على األعضاء بصـيغته النهائيـة قبـل  ـان      قبل إجراء التصويت النهائب على أي مشروع قانون  ب أن-أ : (121مــادة )

وأربعة ساعة على األقل من بداية اجللسة املاصصة إلجراء عملية التصويت النهائب علـى املشـروع إهـااًل    

مي ويف هذه احلالة اليسم  بالكالم أو النقاش حول أي مــادة مـن مـواد املشـروع إال إذا تـبة مـن خـالل احملاضـر        

فــًا ملــا أقــره اجمللــس مي ضــم يشــرع اجمللــس بــاجراء عمليــة التصــويت النهــائب علــى مشــروع      أنهــا قــد صــيغت خال 

ــيس           ــه إىل رئـ ــة رفعـ ــة الرئاسـ ــى هيئـ ــتعة علـ ــة يـ ــة امليلوبـ ــى األغلبيـ ــروع علـ ــاز املشـ ــاذا حـ ــااًلمي فـ ــانون إهـ القـ

األصــوات   اجلمهوريــة إلصــداره طبقــًا للدســتور مي أمــا إذا ا حيــز املشــروع علــى األغلبيــة امليلوبــة أو تســاوت          

 حياله يعترب املشروع الذي جرت املناقشة بشأنه مرفوضًا يف نفس الدورة إذا قدم من غري احلكومة .

ترفــج هيئــة رئاســة اجمللــس مشــاريج القــوانة الــيت يقرهــا اجمللــس إىل رئــيس اجلمهوريــة إلصــدارها وذلــك        -ب 

 تتجاوز ضالضة يومًا من تاريخ إقرارها من اجمللس . خالل مدة ال

يعيـده   أنلرئيس اجلمهورية حق طلب إعـادة النظـر يف أي مشـروع قـانون أقـره اجمللـس مي و ـب عليـه حينئـذ          -أ : (124ــادة )م

 إىل جملس النواب خالل ضالضة يومًا من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب.

ت الداعيـة هلـذا    ب أن يتضمن طلب رئيس اجلمهورية باعادة النظر يف أي مشـروع قـانون احليثيـات واملـربرا    -ب 

مــن  أاثــراإلعـرتاض ســواًء اـان هــذا اإلعــرتاض علـى مشــروع القـانون إهــااًل أو اــان ذلـك علــى مـــادة أو       

اإلضـــافة أو التجزئـــة مـــج ذاـــر النصـــوص املقرتحـــة  أومـــواده ســـواًء اـــان اإلعـــرتاض بالتعـــديل أو احلـــذف 

إلعرتاض تاريخ رفـج مشـروع القـانون مـن     البديلة يف هذا اجلانب مي ويف هيج األحوال  ب أن يتضمن قــرار ا

 اجمللس وتاريخ اإلعرتاض عليه من رئيس اجلمهورية .

: يقرأ على اجمللس قرار اإلعرتاض الصادر من رئيس اجلمهورية بيلب إعـادة النظـر يف مشـروع القـانون أو أي مـن       (128مــادة )

لـه صـفة    تقريـر بشـأنه إىل اجمللـس ويكـون     مواده ضم حييله رئيس اجمللس إىل اللجنة املاتصة لدراسته وتقـديم 

 اإلستعجال يف اجمللس وجلانه .

ناقت اجمللس طلب رئيس اجلمهورية باعادة النظر حول املشروع وما تضمنه من مقرتحـات علـى أي مـن مــواده     ي : (129مــادة )

 وللمجلس حق املوافقة أو الرف  وذلك على النحو التالب :

رتحات رئـيس اجلمهوريـة الـيت تضـمنها طلـب إعـادة النظـر فـاذا حـازت علـى           للمجلس أواًل أن يصوت على مق -أ 

موافقة أغلبية أعضاء اجمللس احلاضرين اعتـربت جـزًء ال يتجـزأ مـن مشـروع القـانون ويف هـذه احلالـة  ـب          

 إعادة ترتيب مواد املشروع على حنو يتفق وهذه املقرتحات ويتعة على رئيس اجلمهورية إصداره.

اجمللس علـى مقرتحـات رئـيس اجلمهوريـة فعلـى اجمللـس أن ييـر  مشـروعه األصـلب للتصـويت           إذا ا يوافق  -ب 

عليه فاذا أقره ضانية بأغلبية جمموع أعضائه أعتـرب قانونـًا وعلـى رئـيس اجلمهوريـة إصـداره خـالل أسـبوعة         

ة فـورًا ويعمـل   فاذا ا يصدره أعترب صـادرًا بقـوة الدسـتور دون حاجـة إىل إصـدار مي وينشـر يف اجلريـدة الرمسيـ        

 به بعد أسبوعة من تاريخ النشر .

إذا ا يعرتض رئيس اجلمهورية على مشروع القانون وا يرده إىل اجمللس خالل ضالضة يومـًا مـن رفعـه إليـه      -  

أعترب قانونًا وعلى رئيس اجلمهورية إصداره خالل أسـبوعة ويف هـذه احلالـة ييبـق بشـأن هـذه الفقـرة فيمـا         

 نشر والنفاذ ما يسري على الفقرة )ب( من أحكام .يتعلق باإلصدار وال

ـــادة ) ـــ: تســقط هيــج اإلقرتاح  (130مـ ات مبشــاريج القــوانة أو إقرتاحــات أخــرى  ــذف أو  زئــة أو إضــافة بنهايــة الفصــل      ــ

 التشريعب.



 الفرع الثاني
 اتــــاملعاهدات واالتفاقي

ـــادة ) ــى املعاهــدات واالت     (131مـ فاقيــات السياســية واالقتصــادية الدوليــة ذات اليــابج العــام وفقــًا      : يصــاد  جملــس النــواب عل

( من الدستور أيًا اان شكلها أو مستواها او اليت يرتتـب عليهـا التزامـات ماليـة علـى الدولـة أو الـيت        92للمــادة )

 حيتا  تنفيذها إىل إصدار قانون .

( مـن  125مـــادة ) ـورى وفقـًا حلكـم الفقـرة )هــ( مـن ال     : يصاد  جملـس النـواب يف اجتمـاع مشـرتك مـج جملـس الشـ        (132مــادة )

الدســتور علــى االتفاقيــات واملعاهــدات املتعلقــة بالــدفاع والتحــالف والصــل  والســلم واحلــدودمي ويــتم التصــويت        

 عليها بأغلبية األعضاء احلاضرين من ال من اجمللسة .

عــة بــاألحرف األوىل الــيت وافــق عليهــا جملــس الــوزراء وفقــًا   : ايــر رئــيس اجمللــس باملعاهــدات واالتفاقيــات املوق  (133مــــادة )

( مــن الدســتور مشــفوعة بالبيــان احلكــومب املرفــق بهــا مي ويقــرأ هــذا البيــان يف أول جلســة تاليــة مــج    134للمــــادة )

إيــداع املعاهــدات ومرفقاتهــا لــدى هيئــة الرئاســـة مي وحييــل الــرئيس املعاهــدة ومرفقاتهــــا إىل اللجنــة املاتصـــة           

لـه ان   ا وتقديم تقرير عنها إىل اجمللس مي وللمجلس أن يصاد  عليها أو يرفضـها أو يؤجـل نظرهـامي ولـيس    لبحثه

 يعدل نصوصها مي ويف حالة الرف  أو التأجيل يوجه اجمللس نظر احلكومة إىل األسباب اليت أدت إىل ذلك.

 الفصل الثاني
 رقابة اجمللــــــــس

 الفرع األول
 األسئلــــــــــــة

: السـؤال هــو اإلستيضـا  عـن أمــر مـن األمـور املتعلقــة بأعمـال الـوزارات أو املصــاحل أو املؤسسـات احلكوميـة مبــا يف           (132دة )مـــا 

ذلك اإلستفهام عن أمر  هلـه العضـو أو للتحقـق مـن حصـول واقعـة وصـل علمهـا إليـه أو لإلسـتفهام عـن نيـة             

 احلكومة يف أمر من األمور.

مســؤولية هاعيــة وفرديــةمي ولكــل عضــو مــن أعضــاء جملــس النــواب أن يوجــه إىل رئــيس   مســئولء : جملــس الــوزرا (135مـــادة ) 

جملـس الـوزراء أو أحـد نوابــه أو أحـد الـوزراء أو نــوابهم أسـئلة يف أي موضـوع يــدخل يف اختصاصـهم مي وعلـى مــن          

 يوجه إليه السؤال أن  يب عليه.

ع يف اـل فـرتة إنعقـاد ملناقشـة القضـايا العامـة وتوجيـه األسـئلة مـن          ( : حيدد اجمللس يومًا أو أاثر مـن اـل أسـبو   131مــادة )

 قبل أعضاء اجمللس للحكومة أو ألحد أعضائها .

: يقـدم السـؤال اتابــة إىل رئـيس اجمللـس و ـب أن يكــون موقعـًا مـن مقدمـه ويبلــغ الـرئيس السـؤال املقـدم وفقــًا             (134مـــادة ) 

أعمال أقرب جلسـة علـى أن يكـون قـد أنقضـى أسـبوع علـى األاثـر          للمــادة السابقة فور تقدره ويدر  يف جدول

من تاريخ إبالغه للجهات املعنية فاذا اان السـؤال موجهـًا إىل أحـد الـوزراء أو نائبـه فرتسـل نسـاة مـن السـؤال          

 إىل رئيس جملس الوزراء للعلم .

جمللـس علـى األسـئلة املدرجـة جبـدول األعمـال مي وألي       :  يب رئـيس الـوزراء أو أحـد نوابـه أو الـوزير أو نائبـه أمـام ا        (138مــادة )

منهم أن ييلب تأجيل اإلجابة إىل موعد ال يزيد على أسبوع فيجـاب إىل طلبـه مي وال يكـون التأجيـل ألاثـر مـن       

 دة إال بقرار من اجمللس .ــــذه املــــه

مي جابـة با ـاز ومبـا ال يزيـد علـى مـرتة       للعضو الذي وجه السـؤال دون غـريه أن يستوضـ  وأن يعقـب علـى اإل     -(: أ139مــادة )

 ه أن حيول السؤال إىل إستجواب يف نفس اجللسة.ـلز  ووال

لرئيس اجمللس أن يأذن لعضو آخـر بتعليـق مـوجز ولـه أن يـأذن لـرئيس اللجنـة املاتصـة يف موضـوع السـؤال           -ب

 بابداء مالحظة موجـــزة على اإلجابة إذا طلب األذن بذلك .



يف حال طلب العضو مقدم السؤال اإلجابة عليه اتابة ترسل احلكومة اإلجابة إىل رئيس اجمللس خـالل أسـبوع   ( : 120مــادة )

مــن تــاريخ تســليم الســؤال للجهــة املعنيــة لتبليغهــا إىل مقــدم الســؤال وينشــر الســؤال واإلجابــة مبلحــق حمضــر    

 جلسة اجمللس.

سؤال موجـه هلـا أن تيلـب مناقشـة موضـوع معـة يتعلـق بالسياسـة          ( :  وز للحكومة من تلقاء نفسها أو مبناسبة121مــادة )

 العامة للدولة لتحصل فيه على رأي اجمللس .

( : ال تنيبــق اإلجـراءات الســابقة ا اصــة باألسـئلة علــى مـا يوجــه منهــا إىل رئـيس جملــس الـوزراء أو الــوزير أضنــاء      122مـــادة ) 

 ا يف اجللسة شفويًا .ــــاء أن يوجهوهـــــفلألعضمناقشة امليزانية أو أي موضوع ميرو  على اجمللس 

 الفرع الثاني
 القرارات وطلب املناقشة والتحقيقات

جمللس النواب حق توجيه توصـيات للحكومـة يف املسـائل العامـة أو يف أي شـأن يتعلـق بأدائهـا ملهامهـا أو بـأداء          -(: أ123مــادة )

 ستحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس .أي من أعضائها مي وعلى احلكومة تنفيذها .. فاذا ا

له مباشرة إجراءات سحب الثقة مـن أحـد نـواب رئـيس جملـس الـوزراء أو        إذا ا يقتنج اجمللس باملربرات حيق-ب 

أي من الوزراء املعنية مي وال  وز عرض طلب سحب الثقة على اجمللس إالَّ بناًء على اقرتا  من ربـج أعضـاء   

وال  ــوز للمجلــس أن يصــدر قــراره يف اليلــب قبــل مــرور ســبعة أيــام مــن عرضــه مي    اجمللــس وبعــد اســتجواب مي

 ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء اجمللس .

هليئة رئاسة اجمللس بعد موافقة اجمللس استبعاد ال اقرتا  يتضمن عبارات غري الئقـة أو فيهـا مسـاة بكرامـة     :  (122مــادة )

تنظمـه   صلحة العليا للبالد أو يتضـمن اسـتجوابًا أو حتقيقـًا أو مناقشـة ممـا ال     األشااص أو اهليئات أو ضرر بامل

 أحكام خاصة يف الدستور ويف هذه الالئحة .

( :  وز لعشرين باملائة على األقل من أعضاء اجمللس طر  موضوع عام ملناقشـته وأستيضـا  سياسـة احلكومـة فيـه      125مــادة )

 وتبادل الرأي حوله .

جمللس النواب احلق يف إحالة رئيس الـوزراء أو نوابـه أو الـوزراء إىل التحقيـق واحملاامـة عمـا يقـج مـنهم مـن          -1(:121مــادة )

جــرائم أضنــاء تأديــة أعمــال وظــائفهم أو بســببها ويكــون قــرار اجمللــس باالتهــام بنــاًء علــى اقــرتا  مقــدم مــن         

 أعضاء اجمللس. ُخمس أعضائه على األقل مي وال يصدر قرار اإلتهام إال بأغلبية ضلثب

حيـول انتهـاء    ( من هذه املـــادة عـن عملـه إىل أن يفصـل يف أمـره مي وال     1يوقف من يتهم ممن ذاروا يف الفقرة )- 2

 خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو اإلستمرار فيها .

وجـه  يكون التحقيق وحماامة رئيس جملس الوزراء ونوابه والوزراء وإجـراءات احملاامـة وضـماناتها علـى ال    -3

 املبة يف القانون .

 تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه املــادة على نواب الوزراء. -2

( : يقوم رئـيس اجمللـس بـابالا رئـيس الـوزراء أو أحـد نوابـه أو أحـد الـوزراء أو نـوابهم فـور تقـديم موضـوع اإليقـاف أو               124مــادة )

ره .. وللشــاص املعــين أن ييلــب تأجيــل نقــاش     اإلحالــة للتحقيــق مي ويــدر  يف جــدول أقــرب جلســة تاليــة لنظــ       

 املوضوع ملدة ال تزيد على أسبـوع وذلك إلحضار دفاعاته أمام اجمللسمي وعلى اجمللس االستجابة لذلك.

ـــادة ) ــه إىل           128مـ ـــم تقريــر عن ــة اليلــب إىل إحــدى اللجــان لبحثــه وتقدي ( :  ــوز للمجلــس يف هيــج األحــوال أن يقــرر إحال

ة موافقــة اجمللــس علــى قــرار االتهــام تقــوم هيئــة الرئاســة باختــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأن          اجمللــس .. ويف حالــ 

 . املوضوع طبقًا للدستور والقانون

 الفرع الثالث
 مناقشة برنامج احلكومة

 اـــــان عن سياساتهـأو أي بي



يخ تشــكيل احلكومــة برناجمهــا : يقــدم رئــيس جملــس الــوزراء خــالل مخســة وعشــرين يومــًا علــى األاثــر مــن تــار    (129مــــادة )

اجمللـس وإذا اـان اجمللـس يف غـري إنعقـاده       أعضاءالعام إىل جملس النواب للحصول على الثقة باألغلبية لعدد 

العــادي دعــب إىل دورة إنعقــاد غــري عاديــة . وألعضــاء اجمللــس وللمجلــس اكــل التعقيــب علــى برنــامج احلكومــة   

 ذاورة مبثابة حجب للثقة .ويعترب عدم حصول احلكومة على األغلبية امل

عندما يعرض رئـيس جملـس الـوزراء برنـامج احلكومـة علـى اجمللـس يتـي  رئـيس اجمللـس الفرصـة للحـديا              –أ  ( :150مــادة )

لعضــو واحــد علــى األقــل مــن اــل اتلــة برملانيــة مي ضــم يعيــب بعــد ذلــك الفرصــة للكتــل واألعضــاء لدراســة   

 على اجمللس . الربنامج خالل ضالضة أيام من تاريخ عرضه

ــاش            - ب ــة يف النقـ ــى األولويـ ــام وتعيـ ــة أيـ ــى ضالضـ ــد علـ ــدة التزيـ ــامج ملـ ــول الربنـ ــاش حـ ــاب النقـ ــس بـ ــت  اجمللـ يفـ

للمسجلة من األعضاء قبل اجللسة فيالمل الكـالم  سـب ورود أمسـائهم وملمثلـب احلكومـة حـق التعقيـب        

 اء أضناء النقاش .أو الرد أو اإليضا  أو إعالن اإللتزام بأي مالحظة أبداها األعض

للمجلس قبل بدء النقاش تشكيل جلنة خاصة لصياغة املالحظات اجلوهرية الواردة من األعضاء وتقـدرها   - 

إىل اجمللــس خــالل مــدة التزيــد علــى أربعــة أيــام ويف حــال موافقــة احلكومــة علــى تلــك املالحظــات أو بعضــها    

 جزءًا ال يتجزأ من الربنامج . تعترب

لبوا الكالم املسجلة لدى هيئة الرئاسة مـن املناقشـة أو ينتهـب الوقـت احملـدد املنصـوص عليـه        عندما ينهب طا -د

يف الفقرة ) ( لرئيس اجمللس أن يعيب احلديا لواحـد مـن املؤيـدين وواحـد مـن املعارضـة علـى األقـل بعـد          

 ذلك يير  الربنامج للتصويت يف نفس اجللسة.

 لى مناقشة أي بيان للحكومة مبناسبة إنتها  سياسة جديدة هلا .: تسري األحكام السابقة ع (151مــادة )

: عنــدما ييلــب رئــيس جملــس الــوزراء احلصــول علــى الثقــة باحلكومــة مبناســبة عــرض برناجمهــا مي أو عنــد طــر     (152مــــادة )

يـان قـرارًا   بيان للحكومة مبناسبة إنتها  سياسة جديدة مي يعترب قرار اجمللـس بعـدم املوافقـة علـى الربنـامج أو الب     

  جب الثقة .

على رئيس جملس الوزراء عند تقديم برنامج حكومته إىل اجمللـس أن يرفـق بربناجمـه بيانـًا يتضـمن معلومـات        : (153مــادة )

 واضحة عن وزراء حكومته وحتديد الذمة املالية لكل واحد منهم وفقًا ألحكام القانون .

 الفرع الرابع
 اإلستجـــوابــــــــات

الـــوزراء  أونوابـــه  أو( : لكـــل عضـــو مـــن أعضـــاء جملـــس النـــواب حـــق توجيـــه إســـتجواب إىل رئـــيس جملـــس الـــوزراء   152) مـــــادة

حملاسبتهم عن الشؤون اليت تدخل يف اختصاصهم مي و ـري املناقشـة يف اإلسـتجواب بعـد سـبعة أيـام علـى األقـل         

 كومة .من تقدره إال يف حاالت االستعجال اليت يراها اجمللس ومبوافقة احل

( : يقدم االستجواب اتابة إىل رئيس اجمللـس وتـبة فيـه بصـفة عامـة وبا ـاز املوضـوعات والوقـائج الـيت يتناوهلـا           155مــادة )

 وال  وز أن يتضمن االستجواب عبارات غري الئقة .

لتحديــد موعـــد  ( : يــدر  رئــيس اجمللــس االســتجواب يف جــدول أعمـــال أول جلســة بعــد إبالغــه للحكومــة وذلــك           151مــــادة ) 

 املناقشة بعد مساع أقواهلا .

( : تبـدأ مناقشـة اإلسـتجواب يف اجللسـة احملـددة لـذلك بـأن يشـر  املسـتجوب إسـتجوابه ضـم  يـب رئـيس جملـس               154مــادة )

ضــم يتحــدث األعضــاء املؤيــدون    بعــد ذلــك يعقــب العضــو مقــدم اإلســتجواب     الــوزراء أو نوابــه أو الــوزير أو نائبــه  

تعــدد املســتجوبون اانــت األولويــة الســبقهم يف طلــب     وإذاارضــون لــه بالتنــاوب واحــدًا واحــدًا    لالســتجواب واملع

اإلســتجواب مــاا يتنــازل عــن دوره ألي عضــو آخــر مي وال  ــوز قفــل بــاب املناقشــة يف اإلســتجواب قبــل أن يتحــدث    

 ضالضة من طالمل الكالم من ال جانب على األقل.

قشــة االســتجواب يعــرض رئــيس اجمللــس االقرتاحــات املقدمــة إليــه اتابــة أضنــاء املناقشــة     ( : بعــد اإلنتهــاء مــن منا 158مــــادة )

 بشأن االستجواب ويتم التصويت على هذه املقرتحات .



  وز أن يؤدي اإلستجواب إىل :-( : أ159مــادة )

لـس  طر  موضوع الثقة باحلكومة وذلك بناًء على رغبتها أو بناًء علـى طلـب موقـج مـن ضلـا أعضـاء اجمل       -1

 إضر مناقشة اإلستجواب املوجه إليها .

طر  موضوع سحب الثقة من أحد نواب رئيس جملس الوزراء أو أي من الوزراء املعنية وذلك بنـاءًًَ علـى    -2

 إقرتا  من ربج أعضاء اجمللس .

 ال  وز للمجلس أن يصدر قراره يف طلب سحب الثقة قبل مرور سبعة أيام من عرضه .-ب

قـرار سـحب الثقـة مـن احلكومـة أو مـن أحـد نـواب رئـيس جملـس الـوزراء أو أي مـن الـوزراء بأغلبيـة أعضـاء                 ( : يكون110مــادة )

 اجمللس.

( : إذا قرر اجمللس سحب الثقة من احلكومـة أبلـغ رئـيس اجمللـس هـذا القـرار إىل رئـيس اجلمهوريـة مي و ـب يف هـذه           111مــادة )

 احلكومة إىل رئيس اجلمهورية .احلالة على رئيس جملس الوزراء أن يقدم إستقالة 

 الفرع اخلامس
 العرائض والشكاوى

( : العرائ  والشكاوى اليت يبعا بها املواطنون إىل اجمللس  ب أن تكون موقعة ممـن قـدمها ومـذاورًا بهـا حمـل      112مــادة )

اعـات فيجـب أن   إقامته وأن تكون خاليـة مـن العبـارات غـري الالئقـة مي وإذا اانـت العريضـة أو الشـكوى باسـم اجلم         

أشـااص معنويـة وللمـواطنة حــق تقـديم شـكاويهم بواسـية ممثلــيهم يف        أوتكـون مصـدقة مـن هيئـات نظاميــة     

 جملس النواب .

ـــادة ) ( : حييــل رئــيس اجمللــس أو مــن ينوبــه العــرائ  والشــكاوى إىل اللجــان املاتصــة وإذا اانــت العريضــة أو الشــكوى      113مـ

اجمللـس أحيلـت إىل هـذه اللجنـة لفحصـها مـج املوضـوع وايـر مقـدم           متعلقة مبوضوع حمال إىل إحـدى جلـان  

 العريضة اتابيًا مبا مت فيها .

( : للمجلس وللجـان املاتصـة أن ييلبـوا عـن طريـق رئـيس اجمللـس مـن رئـيس جملـس الـوزراء تقـديم اإليضـاحات              112مــادة )

 من الوزراء املعنية . ا اصة بالعرائ  والشكاوى احملالة إليهم وهلم أن ييلبوا ذلك مباشرة

 الفصل الثالث
 الشؤون املالية

 الفرع األول
 امليزانيات وحساباتها اخلتامية

 ب عرض مشروع املوازنة العامـة على جملس النواب قبل شهرين علـى األقـل مـن بـدء السـنة املاليـة مي ويـتم         -(: أ115مــادة )

يعــدل مشــروع املوازنــة إال    أنمي وال  ــوز للمجلــس    التصــويت علــى مشــروع املوازنــة بابــًا بابــًا وتصــدر بقــانون       

مبوافقة احلكومة وال  ـوز ختصـيص أي إيـراد مـن اإليـرادات لوجـه معـة مـن أوجـه الصـرف إال بقـانونمي وإذا            

ا يصدر قانون املوازنة اجلديد قبل بـدء السـنة املاليـة عمـل مبوازنـة السـنة السـابقة إىل حـة إعتمـاد املوازنـة           

 اجلديدة .

 م إعداد مشروع املوازنة وتبويبها وحتديد السنة املالية طبقًا ألحكام القانون.يت-ب

إذا ا تعـــرض احلكومـــة املوازنـــة يف موعـــدها احملـــدد فـــان للمجلـــس احلـــق يف طلبهـــا للمســـاءلة عـــن أســـباب    - 

 التأخري .

ة واملوازنـات املسـتقلة وامللحقـة وموازنـات     يقوم وزير املاليـة عنـد عـرض احلكومـة ملشـروع املوازنـة العامـة للدولـ        -أ( : 111مــادة )

القيــاع اإلقتصــادي بقــراءة البيــان املــالب للموازنــات علــى جملــس النــواب يف جلســة ختصــص هلــذا الغــرض     



حيضرها أعضاء احلكومة أو بع  وزرائهاميويف هيج األحوال  ب أن يشمل البيـان املـالب املرتكـزات العامـة     

عام للحالـة املاليـة واإلقتصـادية والنقديـة      زنة واألهداف الرئيسية مج عرضواملكونات األساسية ملشاريج املوا

 معلومات تتعلق باملوازنة . أوبيانات  ةعند وضج مشاريج املوازنات وأي

يسم  رئيس اجمللس لعـدد مـن أعضـاء اجمللـس بالتعقيـب علـى مشـروع املوازنـة وبيانهـا املـالب عقـب اإلنتهـاء              -ب

 من قراءة البيان املالب .

( : حييـل رئـيس اجمللـس مشــروع املوازنـة العامـة للدولـة واملوازنـات املســتقلة وامللحقـة وموازنـات القيـاع االقتصــادي           114مـــادة ) 

وموازنــات الصــناديق ا اصــة بعــد قــراءة البيــان املــالب علــى اجمللــس إىل جلنــة خاصــة يرأســها أحــد نــواب رئــيس    

جــان الدائمــة وراســاء الكتــل الربملانيــة وللجنــة عنــد مناقشــة   اجمللــس وعضــوية جلنــة الشــؤون املاليــة وراســاء الل 

 املوازنة أن تشكل جلانًا فرعية منها .

(: تعـــد اللجنـــة املكلفـــة بدراســة مشـــاريج املوازنـــات العامـــة للدولـــة تقريرهــا ا ـــاص بـــذلك وتقدمـــه إىل اجمللـــس    118مــــادة ) 

كومــة حضــورهم مــن واــالء الــوزارات وراســاء     وزيــر املاليــة ومــن تــرى احل    ضــورملناقشــته وإختــاذ قــرار بشــأنه   

املؤسســات واملصــاحل واهليئــات العامــة املعنيــة وبعــد إنتهــاء اجمللــس مــن مناقشــة تقريــر اللجنــة يشــرع بــاجراء              

 . ونـات بابًا بابًا وتصدر موافقة اجمللس بقانـالتصويت على مشاريج املوازن

املؤسســات والشــراات العامــة وحســاباتها واملوازنــات املســتقلة وامللحقــة  ( : حيــدد القــانون أحكــام موازنــات اهليئــات و119مــــادة )

وحساباتها ا تامية وفيما عدا ذلك تسري عليها األحكام ا اصـة باملوازنـة العامـة وحسـابها ا تـامب مبـا يف       

 ذلك عرضها على جملس النواب للمصادقة .

باب إىل آخر من أبواب املوازنة العامة وال مصـرف غـري وارد    ( :  ب موافقة جملس النواب على نقل أي مبلغ من140مــادة )

 بها أو زائد يف إيراداتها يتعة أن حيدد بقانون.

 ب عرض احلساب ا تامب ملوازنات الدولة على جملس النواب يف مدة التزيد علـى تسـعة أشـهر مـن تـاريخ      -(: أ141مــادة )

 إنتهاء السنة املالية .

إىل جملــس احلســاب ا تــامب ملوازنــات الدولــة  عــنهــاز املراــزي للرقابــة واحملاســبة تقريــر اجل تقــديم ــب  -ب 

 متزامنًا مج موعد تقديم احلكومة للحساب ا تامب .النواب 

إذا ا تعرض احلكومـة احلسـاب ا تـامب للموازنـات العامـة للدولـة يف املوعـد احملـدد فـان للمجلـس احلـق يف              –   

 أخري .طلبها لإليضا  عن أسباب الت

( : عند تقديم احلكومة للحساب ا تامب ملوازنات الدولة عن السنة املنتهيـة مي يقـوم وزيـر املاليـة بتقـديم تقريـر إىل       142مــادة )

اجمللس يتضمن النتائج اليت حققتها املوازنات واملـدى الـذي حققتـه مـن أهـدافها املاليـة واإلقتصـادية والنقديـة         

تج عنه من إختالالت أو  اوزات إضافة إىل الكيفية الـيت مولـت بهـا احلكومـة     ومستوى التنفيذ وما صاحبه أو ن

 عجز املوازنة إن وجد واآلضار املرتتبة على ذلك .

حييـل رئـيس اجمللـس احلسـاب ا تـامب للموازنـة العامـة واملوازنـات املسـتقلة وامللحقـة والقيـاع اإلقتصـادي             -( : أ143مــادة )

املذارة التفسريية للحساب ا تـامب مـن قبـل وزيـر املاليـة إىل جلنـة خاصـة        والصناديق ا اصة بعد قراءة 

يرأســها أحــد نــواب رئــيس اجمللــس وعضــوية جلنــة الشــؤون املاليــة وراســاء اللجــان الدائمــة وراســاء الكتــل               

 الربملانية لدراستها وتقديم تقرير عنها إىل اجمللس .

اإلستعانة خبرباء متاصصة وهلا اـذلك أن تشـكل    للجنة عند دراستها ومراجعتها للحسابات ا تامية -ب

 جلانًا فرعية منها .

 تقدم اللجنة تقريرها إىل اجمللس خالل مدة ال تزيد على شهر من تاريخ إحالتها إىل اللجنة .  - 



ينـــاقت أعضـــاء اجمللـــس تقريـــر اللجنـــة  ضـــور وزيـــر املاليـــة ومـــن تـــرى احلكومـــة حضـــورهم مـــن اجلانـــب        -د

ن يفرا اجمللس من مناقشته للتقرير يشرع باجراء التصويت على احلسابات ا تاميـة بابـًا   احلكومب وبعد أ

 بابًا وتصدر موافقة اجمللس بقانون .

( : يقوم رئيس اجلهاز املرازي للرقابة واحملاسبة عند عرضه للتقرير السنوي بقراءة بيـان الرقابـة للسـنة املنتهيـة     142مــادة )

للماالفـات الرئيسـية    ًاويف هيـج األحـوال  ـب أن يتضـمن هـذا البيـان إ ـاز        يف جلسة ختصص هلـذا الغـرض  

العامة املتعلقـة بتنفيـذ املوازنـات العامـة للدولـة وموازنـات القيـاع اإلقتصـادي واملوازنـات املسـتقلة وامللحقـة عـن             

ة بتنفيــذ املوازنــات الســنة املاليــة املنتهيــة أو أيــة خمالفــات أو إخرتاقــات ومــا حــدث مــن  ــاوزات للقواعــد ا اصــ 

ات املعنيـة  ــــ ة أو اجلهـــــ لتدابري واإلجراءات اليت أختـذها جهـاز الرقاب  اوهيج القوانة واللوائ  النافذة مج ذار 

 إزاء ذلك بصورة عامة .

فيمـا  ( : حييل رئيس اجمللس التقرير السنوي ا اص جبهاز الرقابـة إىل اللجـان املاتصـة بـاجمللس لدراسـته اـل        145مــادة )

اصـهامي وعلــى هــذه اللجــان تقــديم تقاريرهــا ا اصــة بـذلك إىل اجمللــس يف مــدة ال تزيــد علــى شــهر ملناقشــتها    

 وإختاذ ما يراه بشأنها .

( : جمللس النواب أو أية جلنة من جلانه طلب أية بيانـات أو تقـارير أخـرى مـن اجلهـاز املراـزي للرقابـة واحملاسـبة مي         141مــادة )

ن يكلفوا اجلهاز بفحص نشـا  أيـة جهـة حكوميـة تابعـة للجهـاز اإلداري للدولـة أو لوحـدات         وللمجلس وجلانه أ

القياعة العـام واملاـتلط واجملـالس احملليـة وحنوهـا مي وعلـى جهـاز الرقابـة القيـام بـذلك دون تـأخري وأن يضـج             

م مــن أداء حتــت تصــرف اجمللــس أو أيــة جلنــة مــن جلانــه اــل مــا لديــه مــن خــربات ومســتندات وبيانــات لكــنه       

 واجبهم يف هذا اجملال .

 الفرع الثاني
 اخلطط التنموية

( :  يقــر جملــس النــواب خيــط التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة مي وحيــدد القــانون طريقــة إعــداد تلــك ا يــط   144مــــادة )

 وايفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها .

( مـن الدسـتور يصـاد  جملـس النـواب يف اجتمـاع مشـرتك مـج جملـس          125) ( : وفقًا ألحكام الفقـرة )هــ( مـن املـــادة    148مــادة )

ــة واملعاهــدات واالتفاقيــات املتعلقــة بالــدفاع والتحــالف           الشــورى علــى خيــط التنميــة االقتصــادية واالجتماعي

 والصل  والسلم واحلدود.

تنمويـة  ضـور أعضـاء احلكومـة علـى      ( : يقوم رئيس جملس الوزراء أو من يكلفه بقـراءة بيـان ا يـة ا مسـية ال    149مــادة )

االجتماع املشرتك يف جلسة ختصص هلـذا الغـرضمي ويف هيـج األحـوال  ـب أن يتضـمن بيـان ا يـة أهـدافها          

وطموحاتها العامة ومكوناتها الرئيسية ومرتكزاتها األساسية ومصادر لويلـها إىل غـري ذلـك ممـا يعـد ضـروريًا       

 يف هذا اجلانب .

رئيس اجمللس مشروع ا يـة التنمويـة إىل جلنـة خاصـة تتكـون مـن جلـنيت التنميـة يف اجمللسـة وراسـاء            ( : حييل180مــادة )

اللجان الدائمة يف اجمللسـة ويرأسـها يف هـذه احلالـة أحـد نـواب رئـيس جملـس النـواب مي وللجنـة أن تشـكل منهـا             

ــًا فرعيــة لدراســتهامي ضــم تعــد اللجنــة جمتمعــة تقريرهــا ا ــاص با يــة وتقد        مــه إىل االجتمــاع املشــرتك   جلان

 ملناقشته واختاذ ما يراه بشأنه مي ويتم التصويت على مشروع ا ية إهااًل .

 الفرع الثالث
 ميزانية اجمللس وحساباته

 ( : جمللس النواب ميزانية مستقلة وتدر  رقمًا واحدًا يف ميزانية الدولة .181مــادة )

يـة اجمللـس حتديـد املبـالغ الالزمـة لكـل نـوع مـن أنـواع املصـروفات وإحالتـه مـن             ( : يراعى عنـد حتضـري مشـروع ميزان   182مــادة )

قبــل رئــيس اجمللــس إىل جلنــة الشــؤون املاليــة يف بدايــة شــهر يونيــو لدراســته وتقــديم تقريــر بشــأنه إىل اجمللــس        

 للمناقشة واإلقرار خالل شهر يوليو من ال عام .



ه يف البنــك املراــزي وال يصــرف أي مبلــغ إال بــاذن مــن  ـاإلعتمــاد املاصــص لــ ( : بعــد إقــرار ميزانيــة اجمللــس يــودع 183مــــادة )

من ينوب عنه من أعضاء هيئة رئاسـة اجمللـس أو األمـة العـام وفقـًا لالئحـة املاليـة الـيت يقرهـا           أورئيس اجمللس 

 اجمللس .

بات اجمللــس ونظــام الصــرف واجلــرد ( : يعــد األمــة العــام للمجلــس مشــروع الالئحــة املاليــة ا اصــة بتنظــيم حســا 182مــــادة )

وغري ذلك من الشؤون املاليـة ويعرضـه علـى هيئـة الرئاسـة ملناقشـته وإحالتـه إىل جلنـة الشـؤون املاليـة لدراسـته            

 وتقديم تقرير بشأنه إىل اجمللس للمناقشة واإلقرار .

ـــادة ) ه علــى هيئــة الرئاســة خــالل الشــهرين   يقــوم األمــة العــام باعــداد احلســاب ا تــامب ملوازنــة اجمللــس وعرضــ    -( : أ185مـ

التالية إلنتهاء السنة املالية وتقوم هيئة الرئاسـة باحالتـه إىل جلنـة الشـؤون املاليـة خـالل شـهر مـارة مـن          

 ال عام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إىل اجمللس يف مدة ال تزيد على شهر من تاريخ إحالته إليها .

د السـنوي  زينـة اجمللـس وممتلكاتـه وغـري ذلـك مـن األعمـال الـيت تكـون           تقوم جلنة الشؤون املالية بـاجلر  -ب

 من إختصاصاتها .

( : إذا ا تقـدم جلنـة الشـئون املاليـة تقريرهـا عـن احلسـاب ا تـامب للمجلـس عـن السـنة املاليـة املنتهيـة يف املوعـد               181مــادة )

 اذ ما يراه مناسبًا من قرارات .احملدد وجب على اجمللس مناقشة املوضوع ملعرفة أسباب التأخري وإخت

حتـــدد اللجـــان الدائمـــة للمجلـــس يف ضـــوء خييهــا وبـــرامج عملـــها الســـنوية املتيلبـــات واإلحتياجـــات املاديـــة   ( : 184مــــادة ) 

والفنية الالزمة لتنفيـذ تلـك ا يـط والـربامج وتغييـة أنشـيتها املاتلفـة و ـب عنـد إعـداد مشـروع موازنـة             

 اإلحتياجات واملتيلبات .اجمللس مراعاة تلبية هذه 

 الباب اخلامس
 أحكام العضويـــــة

 الفصل األول
 الفصل يف صحة العضوية

 ( : اتص جملس النواب وحده بالفصل يف صحة عضوية أعضائه .188مــادة )

ن يف صـحة  يبة فيه األسباب القانونية لعدم صحة نيابـة امليعـو   لكل ناخب حق تقديم طعن إىل جملس النواب( : 189مــادة )

عضويته مج إيـداع ضـمان مـالب وقـدره مائـة ألـف ريـال يـورد لصـاحل ا زينـة العامـة للدولـة إذا ا يكـن البـت يف               

 اليعن يف صاحله مي ويرد إليه إذا اان البت يف اليعن يف صاحله .

ر يومـًا مـن تـاريخ تسـليمه     ( : تتوىل هيئة رئاسة اجمللس إرسال اليعون مج املستندات املرفقـة بهـا خـالل مخسـة عشـ     190مــادة )

إليـه مـج    توصـلت للمجلس إىل احملكمة العليا للتحقيق يف اليعون املعروضة عليها وموافاة اجمللس بنتيجـة مـا   

 اامل األورا  واملستندات مي و ب االنتهاء من التحقيق خالل تسعة يومًا من تاريخ إحالته إىل احملكمة .

صــحة اليعــون علــى جملــس النــواب للفصــل يف    يفيت توصــلت إليــه احملكمــة العليــا  ( : تعــرض نتيجــة التحقيــق الــ 191مــــادة )

تعتـرب العضـوية باطلـة إال     صحة اليعن خالل ستة يومًا مـن تـاريخ اسـتالم نتيجـة التحقيـق مـن احملكمـة مي وال       

 بتصويت سري.بقرار يصدر من جملس النواب بأغلبية ضلثب أعضاء اجمللس 

جلس أن اليعـن املقـدم إليـه ضـد أي عضـو يف صـحة العضـوية اليسـتند إىل أي أسـاة قـانونب جـاز            ( : إذا اتض  للم192مــادة )

للمجلس أن يقرر مصادرة الضمان املالب لصاحل ا زينة العامة وال رنج املتضرر من اللجوء إىل القضاء لرفـج  

 الدعوى املدنية .

 الفصل الثاني
 إسقاط العضوية

 وحده بالفصل يف طلب إسقا  العضوية . ( : اتص جملس النواب193مــادة )



( : ال  وز إسقا  عضوية أي عضو مـن أعضـاء جملـس النـواب إال إذا فقـد شـرطًا مـن شـرو  العضـوية املنصـوص           192مــادة )

عليهــا يف الدســتور أو أخــل إخــالاًل جســيمًا بواجبــات العضــوية مي ويعتــرب إخـــــالاًل جســيمًا بواجبــات العضــوية مي            

 حد األفعال التالية :إرتكاب العضو أل

 خر  الدستــــــور . -1

 القيام بأي عمل يعد طبقًا للقانون خيانة عظمى أو مساسًا باستقالل وسيادة البالد. -2

 ارتكاب أي فعل من األفعال اليت تعد جررة جسيمة مبوجب القانون . -3

 .زراء وــــة جملس الــــاجلمج بة عضوية جملس النواب والوظيفة العامة باستثناء عضوي -2

ج األحوال ال  وز للمجلس البت يف موضـوع طلـب اإلسـقا  بالنسـبة لألفعـال املنصـوص عليهـا يف البنـود         ــويف هي

 ( من هذه املــادة ما ا يكن قد صدر يف أي منها حكم قضائب بات .3مي  2مي  1)

مــن الدســتور أو ارتكــب إحــدى  (2)الفقــرة ( 12( : إذا فقــد العضــو أحــد شــرو  العضــوية املنصــوص عليهــا يف املــــادة )195مـــادة ) 

عضـويته ويكـون إجـراء إسـقا  العضـوية       سـقيت املاالفات املنصوص عليها يف املــادة السابقة من هذه الالئحة 

 على النحو التالب :

رئـيس اجمللـس اتابـة    إىل إسـقا  العضـوية    طلـب ( مـن هـذه الالئحـة يقـدم     193مج مراعـاة أحكـام املـــادة )    -1

 لة وموقعًا من عشرين عضوًا.ومعززًا باألد

 مي ويعرض على اجمللس يف أول جلسة . املقدم بشأنه طلب إسقا  العضويةاير رئيس اجمللس العضو  -2

ــس   -3 ــل اجمللـ ــالل       طلـــبحييـ ــا خـ ــة تقريرهـ ــدم اللجنـ ــه مي وتقـ ــة لبحثـ ــة املاتصـ ــوية إىل اللجنـ ــقا  العضـ إسـ

 أسبوعة على األاثر ويعرض على اجمللس يف أول جلسة .

قــرار اجمللــس بشــأن إســقا  العضــوية يف مــدة ال تتجــاوز أســبوعة مــن تــاريخ عــرض التقريــر      يكــون صــدور -2

إســقا  عضــويته أن يشــرتك يف املناقشــة الــيت تــدور يف اللجنـــة واجمللــس    طلــبعليــهمي وحيــق للعضــو الــذي  

 .عند التصويت يغادر االجتماع  أنويبدي دفاعه على 

خــذ الــرأي باملنــاداة باالســم مي ويصــدر القــرار باســقا   إســقا  العضــوية بيريقــة أ طلــبيفصــل اجمللــس يف  -5

 مي و وز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريًا . بأغلبية ضلثب أعضاء اجمللسالعضوية 

 الفصل الثالث
 االستقالــــــــــــــة

االسـتقالة اتابـًة   يوجه أعضاء جملس النواب استقاالتهم إىل اجمللس وهو الذي يقبل اسـتقاالتهم  وتقـدم   -أ : (191مــادة )

إىل رئيس اجمللس مي و ب أن تعرض على اجمللس يف أول جلسة تلب اليوم العاشـر مـن تقـدرها مي وللعضـو     

 : ةمي على أن يراعـى اآلتبـأن يعـدل عن استقالته قبل صدور قرار اجمللس بقبوله االستقال

 أن تكون االستقالة مسببة . -1

 .أن تدر  االستقالة يف جدول أعمال اجمللس  -2

 من تقدرها. ضالضة يومًاأن ال تناقت قبل مرور  -3

 ألخري من مدة اجمللس .اال  وز للعضو تقديم استقالته يف العام  –ب 

 الفصل الرابع
 املقاعد الشاغرة واإلجازات

 الفرع األول
 رةــــــاملقاعد الشاغ



 ية:( : حتدد حاالت خلو مكان عضو جملس النواب باحدى احلاالت التال194مــادة )

 ــة .ـــاالستقالــــ -1

 سقو  العضويــة . -2

 ـاة .ــــــالوفــــــ -3

( : إذا خال مكان عضو من أعضاء جملس النواب ألي سبب من األسباب الـواردة يف الدسـتور أو يف هـذه الالئحـة قبـل      198مــادة )

قـرار اجمللـس خبلـو    لـه خـالل سـتة يومـًا مـن تـاريخ إعـالن         نهاية مدة اجمللس مبا ال يقـل عـن سـنة انتاـب خلـف     

 مكانه مي وتنتهب عضوية ا لف بانتهاء مدة اجمللس .

 الفرع الثاني
 ضوابط الغيــــــاب

( : ال  ــوز للعضــو أن يتغيــب عــن حضــور جلســات اجمللــس إال باجــازة مــن رئــيس اجمللــس أو أحــد نوابــه مي وإذا تغيــب   199مــــادة )

 اإلجراءات التالية : أختذ بشأنهل العضو عن حضور اجللسات بغري إجازة أو بدون عذر مقبو

إذا غــاب العضــو مخــس جلســات متتاليــة أو ســبج جلســات غــري متتاليــة خــالل أي فــرتة مــن فــرتات انعقــاد            -أ 

 يتم تنبيهه من رئيس اجمللس أو من ينوبه . ( جلسات10اليت ال تزيد اجللسات فيها على )اجمللس العادية 

و أاثر من سبج جلسات غري متتالية خالل أي فرتة مـن  إذا غاب العضو أاثر من مخس جلسات متتالية أ -ب 

مـن هيئـة    ( جلسات وجه له إشـعار خيـب  10اليت ال تزيد اجللسات فيها على )فرتات انعقاد اجمللس العادية 

 رئاسة اجمللس.

إذا غــاب العضــو دورتــة اــاملتة مــن دور االنعقــاد الســنوي طــر  موضــوعه علــى اجمللــس الختــاذ مــا يــراه        -  

 .الرمسية نه مي وينشر ذلك يف وسائل اإلعالممناسبًا بشأ

ويف اــل األحــوال يــتم يف نهايــة اــل فــرتة مــن فــرتات إنعقــاد اجمللــس نشــر أمســاء األعضــاء الغــائبة عــن        

 جلسات اجمللس لتلك الفرتة يف وسائل اإلعالم الرمسية .

يـه هـو أو مـن يكلفـه أن يبلـغ رئـيس اجمللـس        ( : إذا تغيب العضو عن إحدى جلسات اجمللس ألمر خار  عن إرادته فعل200مــادة )

أو أحـد نوابــه مي وعلــى رئــيس اجمللــس أو النائــب املبلــغ بـذلك التوجيــه لــإلدارة املاتصــة بــاجمللس العتبــاره غائبــًا    

 بعذر .

 سـالفصل اخلام
 حصانــــــات األعضاء

 الدسـتوريةمي ولـيس للعضـو أن يتنـازل عـن      ( : يكتسب عضو جملس النواب احلصانة الربملانية مـن يـوم أدائـه الـيمة    201مــادة )

 هذه احلصانة من غري إذن اجمللس .

(: ال يؤاخذ عضو جملس النواب  ال من األحوال بسبب الوقائج اليت ييلج عليها أو يوردها للمجلـس أو األحكـام   202مــادة )

لعلنيـة أو السـريةمي وال ييبـق    واآلراء اليت يبديها يف عملـه يف اجمللـس أو جلانـه أو بسـبب التصـويت يف اجللسـات ا      

 هذا احلكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب .

(: ال  وز أن ُيتاـذ حنـو عضـو جملـس النـواب أي إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق أو القـب  أو احلـبس أو أي إجـراء             203مــادة )

ر اجمللــس فــورًامي وعلــى  جزائــب إال بــاذن مــن جملــس النــواب مــا عــدا حالــة التلــبس مي ويف هــذه احلالــة  ــب إخيــا    

اجمللـــس أن يتأاـــد مـــن ســـالمة اإلجـــراءات ويف غـــري دورة انعقـــاد اجمللـــس يـــتعة احلصـــول علـــى إذن مـــن هيئـــة  

 له مبا اختذ من إجراءات .  الرئاسة واير اجمللس عند أول انعقاد الحق

عـدل مي و ـب أن يرفـق باليلـب أورا      (: يقدم طلـب اإلذن برفـج احلصـانة عـن العضـو إىل رئـيس اجمللـس مـن وزيـر ال         202مــادة )

القضية امليلوب اختاذ إجـراءات جزائيـة فيهـا أو صـورة مـن عريضـة الـدعوى املزمـج رفعهـا مـج املسـتندات املؤيـدة             



هلا مي وحييل الرئيس اليلب إىل جلنة الشـؤون الدسـتورية والقانونيـة لبحثـه وإبـداء الـرأي فيـه مي ويكـون نظـره يف          

 اإلستعجال.اللجنة أو اجمللس بيريقة 

(: ال تنظر اللجنة أو اجمللس يف توافر األدلة أو عدم توافرها مـن الوجهـة القضـائية مي وإ ـا يقتصـر البحـا فيمـا إذا        205مــادة )

اانــت الــدعوى ايديــة ويقصــد بهــا منــج العضــو مــن أداء واجبــه بــاجمللس مي ويــأذن اجمللــس باختــاذ اإلجــراءات      

ك مي ويتاــذ اجمللــس قــراره بشــان رفــج احلصــانة باألغلبيــة امليلقــة       ه أنهــا ليســت اــذل  ـاجلزائيــة متــى تــبة لــ   

 ألعضائه .

( : ترفج احلصانة عن العضو لفرتة ال تزيد على ضالضة أشهر مي وإذا ا ينتـه القضـاء مـن البـت يف القضـية ألي سـبب       201مــادة )

باألغلبيـة  وافـق عليهـا اجمللـس    من األسباب املربرة جـاز لوزير العدل طلب استمرار رفج احلصانة لفرتة إضافية ي

 امليلقة ألعضائه .

 ل الســــادســــالفص
 حقوق األعضاء وامتيازاتهم

ـــادة ) ــة الــوزراء العــاملة يف جملــس الــوزراء فيمــا يتصــل             -أ (:204مـ يعامــل أعضــاء جملــس النــواب مــدة عضــويتهم معامل

ن املزايـا املاديـة واملعنويـة األخـرى الـيت      بالتأمة الصحب والعال  وبدل السفر واالنتقال والبدالت وغريها مـ 

 يتمتج بها الوزراء مي ويأتب ترتيبهم املراسيمب مج الوزراء العاملة .

رن  عضو جملس النواب بعد إنتهاء مدة عضويته باجمللس درجة وزير ويتقاضى ما يتقاضاه الـوزير الـذي   -ب

ال يتجـزأ مـن موازنـة اجمللـس ويعتـرب هـذا       ترك الوزارة من راتـب ومسـتحقات ومكافـآت وبـدالت وتكـون جـزءًا       

 حقًا مكتسبًا .

تنشأ يف جملس النواب إدارة خاصة تتبـج األمانـة العامـة للمجلـس وذلـك لرعايـة شـؤون النـواب السـابقة            - 

 وصرف مستحقاتهم املالية املشار إليها يف الفقرة )ب( السابقة.

اجمللس مكافأة ماليـة ابتـداًء مـن يـوم أدائـه الـيمة الدسـتورية مـا          : يستحق عضو جملس النواب مدة عضويته يف (208مــادة )

يساوي جمموع ما يتقاضاه الوزير العامل من مرتب وبدالت مي وال يستحق رئيس جملـس الـوزراء ونوابـه والـوزراء     

 املكافأة املذاورة إذا اانوا أعضاء يف جملس النواب .

ـــادة ) م يف اجمللــس  قهــم بالرواتــب الشــهرية الــيت تصــرف هلــم مــن جهــات      حيــتفظ النــواب أضنــاء مــدة عضــويته   -(: أ209مـ

 أعماهلم السابقة باعتبارها حقوقًا مكتسبة.

حيــتفظ النــواب بعــد إنتهــاء مــدة عضــويتهم يف اجمللــس  ــق العــودة إىل أعمــاهلم و قــوقهم املكتســبة يف         -ب

 الرتقيات والعالوات.

ا ربة والتاصص من النواب السـابقة امستشـارين يف   هليئة رئاسة اجمللس وجلانه حق االستعانة بذوي - 

 هيئة الرئاسة أو اللجان الدائمة.

 الباب السادس
 اإلجراءات اخلاصة بالرتشيح

 س اجلمهوريــــةــــالنتخابات رئي

 اما يلب :  مي س اجلمهورية ــون الرتشي  واالنتااب لرئيــ(: يك210مــادة )

 ب.ُتقدم الرتشيحات إىل رئيس جملس النوا -1

ــاع       -2 ــا  الشـــرو  الدســـتورية علـــى املرشـــحة وذلـــك يف اجتمـ يـــتم فحـــص الرتشـــيحات للتأاـــد مـــن انيبـ

 مشرتك هليئيت رئاسة جملسب النواب والشورى.

تعــرض أمســاء املرشــحة الــذين تتــوفر فــيهم الشــرو  علــى االجتمــاع املشــرتك جمللســب النــواب والشــورى          -3

 للتزاية .



%( مـن جممـوع   5ة )ـــــ ة نسبة مخسـه يف املائ ــــن حيصل على تزاييعترب مرشحًا ملنصب رئيس اجلمهورية م -2

 عدد األعضاء احلاضرين للمجلسة مي وتكون التزاية باالقرتاع السري املباشر .

يكــون االجتمــاع املشــرتك ملزمــًا أن يزاــب ملنصــب رئــيس اجلمهوريــة ضالضــة أشــااص علــى األقــل لهيــدًا         -5

 نافسيه ال يقل عدد املرشحة فيها عن اضنة .لعرض املرشحة على الشعب يف انتاابات ت

 يتم انتااب رئيس اجلمهورية من الشعب يف انتاابات تنافسية . -1

 يشرت  يف ال من يرتش  ملنصب رئيس اجلمهورية: (:211مــادة )

 أن ال يقل سنه عن أربعة سنه . -أ 

 أن يكون من والدين رنييــن . -ب 

 .أن يكون متمتعًا  قوقه السياسية واملدنية -  

يكـون قـد صـدر ضـده حكـم       أن يكون مستقيم األخال  والسـلوك مي حمافظـًا علـى الشـعائر اإلسـالمية مي وأن ال      -د 

 قضائب بات يف قضية ُمالٍة بالشرف أو األمانة ما ا يكن قد ُرد إليه اعتباره .

 أن ال يكون متزوجًا من أجنبية مي وأن ال يتزو  أضناء مدة واليته من أجنبية . -ه 

تقوم هيئتا رئاسة اجمللسة باعالن أمساء من حصلوا على تزاية االجتماع املشرتك امرشـحة ملنصـب رئـيس    (: 212مــادة )

اجلمهوريــة مي وتبلــغ اللجنــة العليــا لالنتاابــات بنســاة مــن قائمــة املرشــحة مي ويعتــرب ذلــك مبثابــة تكليــف هلــا    

نتاابات تنافسية خـالل بقيـة الفـرتة    للقيام باإلعداد والتحضري النتااب رئيس اجلمهورية من قبل الشعب يف ا

 املنصوص عليها دستوريًا .

(: يعتـرب رئيسـًا للجمهوريـة مـن حيصـل علـى األغلبيـة امليلقـة للـذين شـاراوا يف االنتاابــات مي وإذا ا حيصـل أي             213مــادة )

 علــى مــن املرشــحة علــى هــذه األغلبيــة أاعيــد االنتاــاب بــنفس اإلجــراءات الســابقة للمرشــحة اللــذين حصــال     

 أاثر عدد من أصوات الناخبة الذين أدلوا بأصواتهم .

 (: يؤدي رئيس اجلمهورية أمام جملس النواب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمة الدستوريـة .212مــادة )

ـــادة ) ( : إذا انتهــت مــدة جملــس النــواب يف الشــهر الــذي انتهــت فيــه مــدة رئــيس اجلمهوريــة يســتمر رئــيس اجلمهوريــة            215مـ

ليمـارة مهامـه إىل مـا بعـد انتهـاء االنتاابـات النيابيــة واجتمـاع اجمللـس اجلديـد مي علـى أن يـتم انتاـاب رئــيس             

 ( يومًا من أول انعقاد جمللس النواب اجلديد .10اجلمهورية اجلديد وذلك خالل ستة )

ات رئــيس ههوريـة جديــد مي و ــب أن  قبــل انتهــاء مـدة رئــيس اجلمهوريــة بتسـعة يومــًا تبــدأ اإلجـراءات النتاابــ    (:211مـــادة ) 

يتم انتاابه قبل انتهاء املدة بأسبوع على األقل مي فاذا انتهت املدة دون أن يتم انتااب الرئيس اجلديـد ألي سـبب   

اان استمر الرئيس السابق يف مباشرة مهام منصبه بتكليف من جملس النواب ملدة ال تتجـاوز تسـعة يومـًا وال    

 حالة حرب أو اارضة طبيعية أو أية حالــة أخرى يستحيل معها إجراء االنتاابات .تزيد هذه املدة إال يف 

(: يف حالة خلو منصب رئيس اجلمهورية أو عجزه الدائم عن العمـل يتـوىل مهـام الرئاسـة مؤقتـًا نائـب الـرئيس ملـدة         214مــادة )

ابـات جديـدة للـرئيس مي ويف حالـة     ال تزيد عن ستة يومًا من تاريخ خلو منصب الـرئيس يـتم خالهلـا إجـراء انتا    

خلو منصب رئيس اجلمهورية ونائب الرئيس معًا يتـوىل مهـام الرئاسـة مؤقتـًا رئاسـة جملـس النـواب مي وإذا اـان         

جملس النواب منحاًل حلت احلكومـة حمـل رئاسـة جملـس النـواب ملمارسـة مهـام الرئاسـة مؤقتـًا مي ويـتم انتاـاب            

 تة يومًا من تاريخ أول اجتماع جمللس النواب اجلديد .رئيس اجلمهورية خالل مدة ال تتجاوز س

 الباب السابع
 إجراءات تعديل الدستور

لكل من رئيس اجلمهورية وجملس النواب طلب تعديل مــادة أو أاثـر مـن مــواد الدسـتور مي و ـب أن يـذار       -أ( : 218مــادة )

 . اعية هلذا التعديليف طلب التعديل املواد امليلوب تعديلها واألسباب واملربرات الد



 . إذا اان اليلب صادرًا عن جملس النواب وجب أن يكون موقعـًا من ضلا أعضائه-ب

يف هيج األحوال ينـاقت اجمللـس مبـدأ التعـديل ويصـدر قـراراه يف شـأنه بأغلبيـة أعضـائهمي فـاذا تقـرر رفـ              -  

 . الرف  ل مضب سنة على هذاــــاليلب ال  وز إعادة طلب تعديل املواد ذاتها قب

إذا وافق جملس النواب على مبدأ التعديل يناقت اجمللس بعد شهرين من تاريخ هذه املوافقة املواد امليلـوب  -د 

 81مي 13مي 12) وادـاملـ اع اجمللـس علـى تعـديل أي مـن مـواد البـابة األول والثـانب و       ـتعديلها مي فـاذا وافـق ضالضـة أربـ    

ــتم  159مي 158مي 121مي 139مي 128مي 121مي 119مي 111مي 112مي 111مي 110مي 108مي 105مي 101مي 98مي 93مي 92مي 82مي ــتور يـ ــن الدسـ ( مـ

عــرض ذلــك علــى الشــعب لالســتفتاء العــام مي فــاذا وافــق علــى التعــديل األغلبيــة امليلقــة لعــدد مــن أدلــوا              

بأصـواتهم يف االسـتفتاء العــام اعتـرب التعــديل نافـذًا مــن تـاريخ إعـالن نتيجــة االسـتفتاء مي وفيمــا عـدا ذلــك         

 ة ضالضة أرباع اجمللس مي ويعترب التعديل نافذًا من تاريخ املوافقة.تعدل مبوافق

( : تقوم هيئة رئاسة اجمللـس خـالل ضالضـة أيـام مـن تـاريخ تقـديم طلـب التعـديل إليهـا باسـتعراض اليلـب واملـربرات              219مــادة )

يف جـدول األعمـالمي    علـى اجمللـس وإدراجـه ضـمن أولويـات املواضـيج املدرجـة        وتوزيعـه واألسباب الداعية للتعـديل  

  وز هليئة الرئاسة أن تؤجل طلب التعديل لديها ألاثر من أسبوع . ويف ال األحوال ال

ـــادة ) ينــاقت اجمللــس مبــدأ التعــديل ومربراتــه بعــد مــرور اضنــتة وســبعة ســاعة علــى األقــل مــن تــاريخ توزيــج طلــب            : (220مـ

 التعديل ومربراته على اجمللس .

اجمللـس مبناقشـة مبـدأ التعـديل والتصـويت عليـه نـداًء باالسـم مي و ـوز للمجلـس قبـل التصـويت علـى               يقوم-( : أ221مــادة )

مـن بـة أعضـائه    تشـكل  مبدأ التعـديل إحالتـه إىل جلنـة الشـؤون الدسـتورية والقانونيـة أو إىل جلنـة خاصـة         

 وذلك إلبداء الرأي حوله وتقدره إىل اجمللس خالل أسبوع على األاثر .

مبدأ التعـديل علـى موافقـة أغلبيـة أعضـاء اجمللـس أاحيـل إىل جلنـة خاصـة تشـكل مـن بـة أعضـائه               إذا حاز-ب 

الشــؤون الدستوريـــــة والقانونيــة  جلنتـا  يـا ُيراعــى يف تشــكيلها التاصــص والكفـاءة مي علــى أن لثــل فيهــا   

 وتقنة أحكام الشريعة اإلسالميــة .

ـــًا مي وال  ــوز   إذا ا حيــز مبــدأ التعــديل علــى موافقــة أغل  –   بيــة أعضــاء اجمللــس أعتــرب موضــوع اليلــب مرفوضــ

 إعادة طلب تعديل املواد ذاتها قبل مضب سنة على هذا الرف  .

 يناقت اجمللس التعديالت الدستورية بعد مضب شهرين على األقل من إقرار اجمللس ملبدأ التعديل . –( : أ 222مــادة )

جنـة بعـد ُمضـب  ـان وأربعـة سـاعة علـى األقــل مـن تـاريخ توزيعـه علـى             يقوم اجمللس باسـتعراض تقريـر الل   –ب 

ويصوت على ال املواد تصويتًا نهائيـًا بأغلبيـة    هاجمللس مي ويناقت اجمللس املواد امليلوب تعديلها مــادة مــاد

 ضالضة أرباع اجمللس .

ها وذلـك خـالل ضالضـة أيـام مـن تـاريخ       تصدر هيئة رئاسة اجمللس بيانًا يتضمن املواد اليت أقر اجمللـس تعديلـ    –  

 قرار اجمللس.

إذا ا حتز التعديالت الدستورية على موافقة ضالضـة أربـاع اجمللـس اعتـربت مرفوضـة مي وال  ـوز إعـادة طلـب           –د 

 تعديل املواد ذاتها قبل مضب سنة على األقل من تاريخ الرف  .

من بيان هيئة رئاسة اجمللـس بشـان إقـرار اجمللـس للتعـديالت الدسـتورية       تبلغ اللجنة العليا لالنتاابات بنساة  : (223مــادة )

ــل            ــام باإلعــداد والتحضــري لعــرض التعــديالت الدســتورية املقــرة مــن قب ــة تكليــف هلــا للقي مي ويعتــرب ذلــك مبثاب

 اجمللس لالستفتاء الشعمل العام مي وذلك خالل مدة ال تزيد على ضالضة أشهر من تاريخ صـدور بيـان هيئـة رئاسـة    

 اجمللس .

 الباب الثامـــن



 أحكام عامــــــــة

 يف ممارستها ألعماهلا بصورة أساسية باآلتب :الربملانية تلتزم الكتل - ( : أ222مــادة )

 الدستور والقوانة النافذة . -1

 العمل على ترسيخ املسرية الدرقراطية يف البالد . -2

 . العمل على ترسيخ األعراف والتقاليد الربملانية املثلى -3

العمــل علــى إقامــة األنشــية املاتلفــة لألعضــاء بهــدف تــوعيتهم وتزويــدهم باملعــارف الالزمــة لعضــو         -2

 الربملان .

ــة مناســبة ضــمن موازنــة اجمللــس وذلــك بغــرض مســاعدتها علــى إاــاز            -ب ــه مكتــب وموازن يكــون لكــل اتل

 مهامها.

ـه االعتمـادات املاليـة الالزمـة ضـمن موازنـة اجمللـس       ( : يكون لعضو اجمللس مكتب يف دائرته االنتاابية وختصص ل 225مــادة )

. 

 

 ( : تنشأ الشعبة الربملانية على النحو اآلتب :221مــادة )

جملــــس النــــواب هــــو الشــــعبة الربملانيــــة للجمهوريــــة اليمنيــــة للمــــؤلرات الربملانيــــة العربيــــة واإلســــالمية      -أ 

 واإلقليمية والدولية.

 يج أعضاء اجمللس.تتكون الشعبة الربملانية من ه-ب 

 رئيس اجمللس هو رئيس الشعبة مي ونواب رئيس اجمللس هم نواب رئيس للشعبة .-  

: يكون للشعبة الربملانية جلنة تنفيذية تتكون من رئيس اجمللـس ونوابـه ورئـيس جلنـة الشـؤون ا ارجيـة مي ويكـون         (224مــادة )

 مقررًا للجنة .

صـداقة الربملانيـة بنـاًء علـى قـرار مـن هيئـة الرئاسـة وختيـر اجمللـس بـذلك يف ضـوء             تنشـأ هعيـات األخـوة وال    :  (228مــادة )

 االتفاقات املوقعة بة اجمللس واجملالس الربملانية .

ـــادة ) ــد        -: أ (229مــ ــب يف الواحـ ــر وتنتهـ ــن فربايـ ــا يف األول مـ ــدأ أوالهمـ ــنة تبـ ــاديتة يف السـ ــة عـ ــواب دورتـ ــس النـ ــد جملـ يعقـ

يعقبها شهر أغسيس إجازة . وتبدأ الـدورة الثانيـة يف األول مـن سـبتمرب وتنتهـب      والثالضة من شهر يوليو . 

يف الواحد والثالضة من شـهر ديسـمرب  ويعقبهـا شـهر ينـاير إجـازة مي وال  ـوز فـ  دورة اإلنعقـاد الثانيـة إال           

 بعد إقرار املوازنة العامة للدولة .

ا صــادف أحـد أشــهر دورة اإلنعقـاد عــوض عنـه بأحــد    يعتـرب شــهر رمضـان املبــارك إجـازة رمسيــة للمجلـس .وإذ    -ب 

 أشهر اإلجازة اليت تلب الدورة مباشرة.  

 وز يف حالة الضرورة دعوة جملـس النـواب لـدورات انعقـاد غـري عاديـة بقـرار مـن رئـيس اجلمهوريـة أو بقـرار               –  

 من هيئة رئاسة اجمللس أو بيلب خيب من ضلا أعضاء اجمللس .

بأنشــية اجمللــس وأجهزتــه املاتلفــة داخليــًا وخارجيــًا لتكــون يف متنــاول    ىعــن اجمللــس نشــرة يوميــة تعنــ  : تصــدر (230مــــادة )

 هيج أعضاء اجمللس .

( ا اصـة بتشـكيل   25( ا اصة بانتااب هيئة رئاسـة اجمللـس مي ونـص املـــادة )    14( : يتم مباشرة العمل بنص املــادة )231مــادة )

 جلسة للمجلس بعد صدور هذه الالئحة . اللجان الدائمة للمجلس يف أول



بناًء على اقـرتا  مـن هيئـة رئاسـة اجمللـس أو مـن عشـرين يف املائـة مـن           ال  وز تعديل أحكام هذه الالئحة إالَّ-أ( : 232مــادة )

 وإقراره من حيا املبدأ. األعضاء مي ويعرض هذا االقرتا  على اجمللس ملناقشته

لتعديل من حيا املبدأ أحيل إىل جلنة خاصة لدراسـته وتقـديم تقريـر بشـأنه     إذا وافق اجمللس على مقرت  ا-ب 

 إىل اجمللس .

وأي نـــص أو حكـــم  م2003( لســـنة 18ة الداخليـــة جمللـــس النـــواب الصـــادرة بالقـــانون رقـــم ) ــــــ( : تلغـــى أحكـــام الالئح233مـــــادة )

 . يتعارض مج أحكام هذه الالئحة

 

 

 


